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KATA PENGANTAR 

 

   Perbaikan kualitas belanja penanggulangan kemiskinan adalah salah satu 

kunci efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Kualitas ini 

utamanya ditunjukkan oleh relevansi program dan ketepatan pengalokasian 

anggaran serta pelaksanaannya. Untuk Kabupaten Bireuen, upaya ini dapat 

ditempuh dengan mengoptimalkan fungsi perencanaan dan penganggaran, 

dimana proses perencanaan ini dapat berfungsi untuk memastikan bahwa 

program-program yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan penanganan 

masalah kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Bireuen. Proses 

perencanaan ini juga harus mampu memastikan keselarasan antar-program lintas 

sektoral dalam mencapai target. 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bireuen 

diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan nya dimana TKPK 

dapat berpotensi memainkan peran kunci dalam memanfaatkan data dan 

melakukan analisis perencanaan prioritas, penetapan sasaran, serta perumusan 

program kebijakan dan penganggarannya. Selain itu TKPK juga potensial untuk 

terlibat aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. 

Laporan ini disusun dengan harapan dapat menjadi panduan bagi TKPK 

untuk melaksanakan peran kunci tersebut. Laporan ini juga diharapkan mampu 

menghadirkan analisis situasi kemiskinan dan evaluasi anggaran, serta 

kerangka model optimalisasi peran TKPK dalam perencanaan dan pengangggaran 

program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bireuen dimasa mendatang. 

Melalui kerjasama seluruh pemangku kepentingan diharapkan laporan ini 

dapat membuka wasasan dan perspektif kedepan untuk memantapkan basis 

analisis dan evaluasi belanja untuk penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan  

di Kabupaten Bireuen sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan. 

Secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian 

PPN/Bappenas yang telah menyediakan Aplikasi SEPAKAT untuk Sistem 

Perencanaan, Penganggaran, Pemantauan, Analisis, dan Evaluasi Kemiskinan 
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Terpadu dan KOMPAK sebagai mitra kerja Kabupaten Bireuen yang telah 

membantu untuk menyusun Laporan  ini. Semoga bermanfaat. 

Bireuen,       Januari 2021 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Selaku Sekretaris TKPK Kabupaten Bireuen 

 

 

MUSLIM, M.Si 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kondisi kemiskinan di Indonesia bisa dibilang masih cukup 

memprihatinkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

menurunkan angka kemiskinan, namun dalam kurun beberapa tahun terakhir 

penurunan kemiskinan di Indonesia tidak menunjukan pergeseran yang 

signifikan dimana terlihat adanya pelambatan laju penurunan kemiskinan sejak 

10 tahun terakhir, seperti yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana 

laju penurunan kemiskinan Indonesia sejak tahun 2014 tidak pernah lebih dari 

0.6 persen per tahun, bahkan terjadi peningkatan di tahun 2015. Menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 tidak kurang dari 11,22 persen 

penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, walaupun persentase 

penduduk miskin ini mengalami penurunan hingga menjadi 9,82 persen pada 

2019, namun secara absolut tetaplah besar karena jumlahnya lebih dari 25,14 

juta jiwa.  

Sama halnya dengan struktur kemiskinan di Provinsi Aceh yang ditandai 

oleh ketimpangan dalam persentase maupun jumlah penduduk miskin. 

Meskipun persentase penduduk miskin Provinsi Aceh tahun 2019 telah 

mencapai angka 15,32 persen, tetapi ketimpangan antar daerah masih menjadi 

masalah. Tiga Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi adalah 

Aceh Singkil (20,78 persen), Gayo Lues (19,87 persen), dan Pidie (19,46 persen). 

Sebaliknya, tiga kabupaten dengan capaian terbaik dalam indikator utama 

kemiskinan, yaitu Banda Aceh (7,22 persen), Langsa (10,57 persen), dan Kota 

Lhokseumawe (11,18 persen). Namun demikian, distribusi jumlah penduduk 

miskin antar daerah menunjukkan pola konsentrasi yang berbeda. Di masing-

masing kabupaten jumlah penduduk miskin tahun 2019 tercatat kurang dari 90 

ribu jiwa, kecuali di Kabupaten Aceh Utara yang mencapai (107.340 jiwa), Jika 

dikaitkan dengan distribusi persentase penduduk miskin, pola sebaran jumlah 

penduduk miskin ini secara sederhana akan menunjukkan perbedaan 

karakteristik kemiskinan secara makro antar Kabupaten atau antar wilayah.  
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Sama seperti daerah umumnya di Provinsi Aceh yang mengalami fase 

perlambatan dalam penurunan persentase penduduk miskin,  Kabupaten 

Bireuen juga mengalami hal yang sama. Laju penurunan persentase penduduk 

miskin di Kabupaten Bireun mengalami perlambatan dari tahun ke tahun hingga 

di angka 13,56 persen di tahun 2019.  

Isu lainnya yang perlu diwaspadai adalah, meningkatnya jumlah 

penduduk miskin baru di Kabupaten Bireuen, berdasarkan data BPS tahun 2019 

tercatat 63.600 jumlah penduduk dan ini bisa berasal dari jumlah penduduk 

miskin yang merupakan orang miskin baru. Hal ini disebabkan dari jumlah 

penduduk yang masuk kategori rentan miskin semakin meningkat. Ada beberapa 

penyebab dari hal ini yaitu sejumlah penduduk yang berhasil keluar dari 

kemiskinan masuk ke dalam kategori rentan dan dapat sewaktu-waktu kembali 

jatuh miskin saat terjadi guncangan, selain itu jumlah penduduk yang tidak 

miskin dan masuk ke dalam kategori rentan semakin meningkat dikarenakan 

beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial. 

 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan 

Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Bireuen Tahun 2020  ini adalah : 

1. Sebagai perwujudan dari tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bireuen  dalam melakukan koordinasi, 

pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan 

penanggulangan kemiskinan di daerah 

2. Sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan oleh TKPK Kabupaten Bireuen kepada Bupati 

Bireuen selaku penanggung jawab dan selanjutnya akan dilaporkan kepada 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Aceh 

dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat. 

3. Untuk mengetahui gambaran ketercapaian pelaksanaan, pengendalian dan 

capaian program-program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai 

kelompok bidang dan indicator-indikatornya baik dari sisi perencanaan, 

pelaksanaan program maupun anggran belanja di daerah. 
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4. Sebagai  bahan  masukan  untuk mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi dan 

Tim Sekretariat Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan 

Kemiskinan Kabupaten Bireuen dan sebagai bahan untuk memperbaiki 

kinerja pada tahun berikutnya untuk melihat sinkronisasi program 

penanggulangan kemiskinan. 

 

1.3. DASAR HUKUM 

Penyusunan laporan ini dalam pelaksanaannya berlandaskan pada dasar 

hukum dan acuan kebijakan berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; 

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2000; 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kab/Kota;  

10. Peraturan  Presiden  Nomor  166  Tahun 2014 tentang Program Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan; 
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11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 15 Tahun 2010  tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan; 

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program 

Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program 

Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah 

Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 050/21614 Tahun 2016 tentang 

Pemanfaatan Basis Data Terpadu 2015 Sebagai Sumber Data Perencanaan 

Program Penanggulangan Kemiskinan; 

17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 

18. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 307/2020 tentang Pembentukan Tim 

Koordinasi dan Tim Sekretariat Pengendalian Pelaksanaan Program 

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bireuen. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

- BAB I. Pendahuluan 

Uraian yang menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, 

landasan dasar hukum, dan sistematika  penyusunan (LP2KD) Kabupaten 

Bireuen. 

- BAB II.  Kondisi Kemiskinan Daerah 

Materi Analisis Kondisi Kemiskinan daerah ini berisi tentang Kondisi Umum 

daerah yang menjelaskan tentang kondisi geografis, kondisi demografis dan 

kondisi indicator makro pembangunan. Kondisi Kemiskinan daerah ini juga 

menganalisis kondisi makro yang mengambarkan kondisi kemiskinan 

konsumsi dan kemiskinan non konsumsi 
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- BAB III.  Tinjauan Belanja Untuk Penanggulangan Kemiskinan 

Berisi gambaran tentang Komposisi Anggaran belanja sektoral, Anggaran 

belanja sektoral, dan relevansi dan efektivitas anggaran penanggulangan 

kemiskinan. 

- BAB IV. Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di 

Daerah. 

Berisi tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah, strategi 

penanggulangan kemiskinan, program dan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan serta gambaran penanganan pengaduan masyarakat. 

- BAB V. Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program 

Penanggulangan Kemiskinan. 

Berisi tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, dan permasalahan 

koordinasi penanggulangan kemiskinan.  

- BAB V.  kesimpulan dan Rekomendasi 

Berisi kesimpulan dan rekomendasi sehingga diharapkan laporan 

penanggulangan kemiskinan ini bisa berdampak dalam pelaksanaan 

pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan diperiode anggaran  

berikutnya.  
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BAB II 

KONDISI KEMISKINAN DAERAH 

2.1. KONDISI UMUM DAERAH  

Dalam Bab ini diuraikan secara mendetail mengenai gambaran umum 

kondisi Kabupaten Bireuen. Secara sistematis bahasan diurutkan berdasarkan 

sub bab kondisi geografi, kondisi demografis demografi, dan kondisi indikator 

makro pembangunan yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek 

pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.  

2.1.1. KONDISI GEOGRAFIS 

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 

Kabupaten Bireuen terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 1999, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2000. Daerah kabupaten yang terletak diwilayah pesisir Provinsi 

Aceh ini sebelumnya merupakan wilayah dari Kabupaten Aceh Utara, yang 

kemudian dimekarkan pada tahun 1999 melalui peraturan undang-undang 

tersebut. 

Secara geografis, posisi Kabupaten Bireuen berada pada titik koordinat 

antara 40 54’-50 21’ Lintang Utara (LU) dan 960 20’- 970 21’ Bujur Timur (BT). 

Luas wilayah Kabupaten Bireuenadalah 1.796,31 kilometer persegi (km2) atau 

seluas 179.631 hektar (Ha). Luas wilayah Kabupaten Bireuen tersebut adalah 

sekitar 3,13 persen dari total luas wilayah Provinsi Aceh secara keseluruhan 

(57.365,57 km2). Secara administrasi, wilayah daerah Kabupaten Bireuen secara 

langsung berbatasan pada masing-masing sisi sebagai berikut : 

 Sebelah Utara dengan Selat Malaka; 

 Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Utara;  

 Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener 

Meriah  dan; 

 Sebelah Barat dengan Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. 

Selanjutnya, pembagian wilayah administrasi pemerintahan dalam 

lingkup pemerintah Kabupaten Bireuen saat ini terdiri dari sebanyak 17 (tujuh 

belas) wilayah kecamatan, meliputi: Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam, 

Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juang, Kuala, Jangka, 
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Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Gandapura, 

dan Kuta Blang. Diantaraseluruh kecamatan tersebut, Kecamatan Peudada dan 

Kecamatan Juli merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling dominan 

diantara kecamatan lainnya. Kecamatan terluas dalam hal ini adalah Kecamatan 

Peudada, dengan wilayah seluas 31.283,90 Ha atau 17,42 persen dari total luas 

wilayah Kabupaten Bireuen, berikutnya adalah Kecamatan Juli dengan wilayah 

seluas 23.118,35 Ha atau 12,87 persen dari total luas wilayah Kabupaten Bireuen 

secara keseluruhan. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah paling kecil 

adalah Kecamatan Kota Juang (1.690,87 Ha) dan Kecamatan Kuala (1.724,56 Ha), 

dengan proporsi luas wilayah masing-masing sebesar 0,94 dan 0,96 persen dari 

total luas wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan. Gambaran distribusi 

luas wilayah Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1. 

Luas Wilayah Kabupaten Bireuen Menurut Kecamatan Tahun 2018 

No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) 
Persentase 

(%) 

    

1 Samalanga 14.087,19 7,84 

2 Simpang Mamplam 15.772,05 8,78 

3 Pandrah 11.396,78 6,34 

4 Jeunieb 11.237,49 6,26 

5 Peulimbang 12.774,66 7,11 

6 Peudada 31.283,90 17,42 

7 Jeumpa 10.886,02 6,06 

8 Kota Juang 1.690,87 0,94 

9 Juli 23.118,35 12,87 

10 Kuala 1.724,56 0,96 

11 Peusangan 5.907,63 3,29 

12 Jangka 3.748,92 2,09 

13 Peusangan Selatan 9.414,70 5,24 

14 Peusangan Siblah Krueng 11.205,35 6,24 

15 Kuta Blang 3.870,13 2,15 

16 Makmur 6.857,36 3,82 

17 Gandapura 4.655,82 2,59 

 Jumlah 179.631,77 100,00 
Sumber : RTRW Bireuen, 2018 

 

 



 
 

LAPORAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)                      
TAHUN 2020  

8 

 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Bappeda Kabupaten Bireuen 

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis 

Letak geografis Kabupaten Bireuen di kawasan perlintasan jalan nasional 

lintas pulau Sumatera juga merupakan nilai strategis yang perlu dimanfaatkan 

sebagai peluang bagi daerah ini untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi 

sumber daya yang dimilikinya. Dalam posisi tersebut, Kabupaten Bireuen 

diharapkan menjadi suatu kawasan pertumbuhan ekonomi di kawasan pantai 

timur Aceh. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memanfaatkan letak 

strategis daerah ini diantara sejumlah daerah lain di sekitarnya terutama 

Kabupaten Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah dan Aceh Utara. Posisi 

Kabupaten Bireuen dalam hal ini juga memungkinkan kemitraan lintas daerah 

dalam bentuk transaksi perdagangan, pariwisata, maupun jasa-jasa lainnya. 

 

Gambar 1.1 

Peta Administratif Kabupaten Bireuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sumber : RTRW Bireuen, 2016 

Karena itu pula, upaya untuk menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai 

suatu kawasan pertumbuhan ekonomi kiranya perlu didukung oleh keberadaan 

sejumlah prasarana dan sarana infrastruktur penunjang bagi aktifitas sektor 

perdagangan, pariwisata maupun jasa lainnya, yang dapat memberikan 

kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan aktifitas 

usaha sektor perdagangan, pariwisata dan jasa ini pula yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat serta dampak secara lebih luas (multiplier effect) bagi 
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peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bireuen, 

serta semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah ini nantinya. 

Letak geografis dari sebagian besar wilayah Kabupaten Bireuen pada sisi 

utara yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, merupakan wujud potensi 

sekaligus peluang pada sektor perikanan yang dapat dimanfaatkan secara lebih 

potensial. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan dari sejumlah aliran 

sungai di daerah ini, yang hampir seluruhnya bermuara ke Selat Malaka. Selain 

menjadi sumber air yang mengairi lahan pertanian maupun kebutuhan 

masyarakat lainnya, keberadaan aliran sungai yang bermuara (kuala) di 

sejumlah kawasan di Kabupaten Bireuen juga dimanfaatkan oleh masyarakat 

yang bermata pencaharian nelayan sebagai jalur keluar masuk mereka menuju 

perairan saat akan mencari dan menangkap ikan di laut. Meskipun demikian 

selama ini sejumlah muara sungai atau kuala di sejumlah kawasan telah 

mengalami pendangkalan, sehingga untuk itu diperlukan perhatian pemerintah 

untuk melakukan pengerukan dan upaya pemeliharaan secara berkala, agar 

pemanfaatan dari kebaradaan muara aliran sungai ataupun kuala tersebut dapat 

lebih dirasakan oleh masyarakat bagi peningkatan taraf perekonomiannya. 

Potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bireuen selama ini 

juga telah didukung dengan keberadaan fasilitas tempat pendaratan ikan (TPI) 

yang ada di sejumlah wilayah kecamatan, serta pelabuhan pendaratan ikan (PPI) 

yang terdapat di Kecamatan Peudada,beserta infrastruktur penunjang 

operasional lainnya, termasuk dalam hal pengelolaan hasil tangkapan para 

nelayan di daerah ini. Namun demikian, upaya mendorongpeningkatan aktivitas 

ekonomi di sektor perikanan tersebut masih memerlukan keseriusan dan 

komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat itu sendiri, 

untuk dapat menggali potensi sektor kelautan secara lebih maksimal, dengan 

tetap memperhatikan prinsip-prinsip dan nilai kearifan lokal (local wisdom), 

terutama menyangkut dengan konsep pengelolaan dan pemanfaatan sumber 

daya alam secara berkelanjutan (sustainable development).  

Bentuk upaya yang sangat penting dalam hal ini adalah adanya kesadaran 

dikalangan masyarakat, terutama masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan 

untuk tidak melakukan metode ataupun teknik penangkapan ikan yang dapat 

merusak ekosistem laut itu sendiri, misalnya dengan tidak menggunakan bom 
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ikan, pukat harimau, maupun jenis alat tangkap lainnya yang dapat mengancam 

kelestarian ekosistem laut tersebut. Terkait hal tersebut masyarakat juga harus 

dapat bekerjasama dengan pemerintah, untuk menjaga dan mengawal wilayah 

laut dan perairan di daerah ini dari ancaman penjarahan dan pengrusakan oleh 

nelayan asing, yang pada umumnya menggunakan teknologi peralatan tangkap 

yang dapat mengancam serta menyebabkan kerusakan ekosistem laut tersebut 

secara masif. Untuk itu diperlukan peran dan dukungan semua pihak, karena jika 

hal ini tidak dilakukan maka keberadaan potensi kekayaan alam hasil laut yang 

ada, hanya akan dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang, tapi tidak akan 

dapat dinikmati lagi oleh generasi penerus bangsa ini dimasa yang akan datang.   

2.1.1.3. Topografi  

Dari sisi topografi lahan, secara umum wilayah Kabupaten Bireuen 

terdiri dari wilayah yang datar, landai, bergelombang dan berbukit. Kelerengan 

yang bervariasi antara 0-2 persen dan yang paling tinggi tingkat kelerengannya 

adalah dengan kemiringan di atas 40 persen yang tersebar di beberapa 

kecamatan. Penjabaran kelerengan pada tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 2.2. 

Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen Tahun 2017 

KEMIRINGAN LERENG KECAMATAN LUAS (HA) 

0 - 2 % Gandapura 1.487,52 

0 - 2 % Jangka 1.089,59 

0 - 2 % Jeumpa 1.742,88 

0 - 2 % Jeunieb 2.334,71 

0 - 2 % Juli 491,78 

0 - 2 % Kota Juang 840,23 

0 - 2 % Kuala 1.122,25 

0 - 2 % Kuta Blang 1.516,48 

0 - 2 % Makmur 131,38 

0 - 2 % Pandrah 999,15 

0 - 2 % Peudada 2.872,79 

0 - 2 % Peulimbang 1.067,17 

0 - 2 % Peusangan 2.259,19 

0 - 2 % Peusangan Selatan 596,09 

0 - 2 % Peusangan Siblah Krueng 37,23 

0 - 2 % Samalanga 1.972,52 

0 - 2 % Simpang Mamplam 3.154,17 

0 - 2 % Simpang Mamplam 0,00 

2 - 5 % Gandapura 2.117,23 

2 - 5 % Jangka 1.303,24 

2 - 5 % Jeumpa 466,26 

2 - 5 % Jeunieb 638,87 

2 - 5 % Juli 883,31 

2 - 5 % Kota Juang 776,34 

2 - 5 % Kuta Blang 691,84 

2 - 5 % Makmur 682,87 

2 - 5 % Pandrah 680,90 

2 - 5 % Peudada 256,08 

2 - 5 % Peulimbang 745,28 

2 - 5 % Peusangan 1.680,10 

2 - 5 % Peusangan Selatan 1.135,87 

2 - 5 % Peusangan Siblah Krueng 270,16 

2 - 5 % Samalanga 453,71 

2 - 5 % Simpang Mamplam 1.193,87 

5 - 15 % Gandapura 1.051,06 

5 - 15 % Jangka 1.356,09 

5 - 15 % Jeumpa 3.546,04 

5 - 15 % Jeunieb 1.477,06 

5 - 15 % Juli 10.510,60 
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KEMIRINGAN LERENG KECAMATAN LUAS (HA) 

5 - 15 % Kota Juang 74,31 

5 - 15 % Kuala 602,31 

5 - 15 % Kuta Blang 1.661,81 

5 - 15 % Makmur 6.043,10 

5 - 15 % Pandrah 1.093,50 

5 - 15 % Peudada 9.516,78 

5 - 15 % Peulimbang 1.912,49 

5 - 15 % Peusangan 1.650,48 

5 - 15 % Peusangan Selatan 2.679,14 

5 - 15 % Peusangan Siblah Krueng 7.744,42 

5 - 15 % Samalanga 1.570,47 

5 - 15 % Simpang Mamplam 2.570,56 

5 - 15 % Simpang Mamplam 0,00 

15 - 40 % Jeumpa 4.627,17 

15 - 40 % Jeunieb 4.669,19 

15 - 40 % Juli 11.193,43 

15 - 40 % Pandrah 5.682,51 

15 - 40 % Peudada 16.815,23 

15 - 40 % Peulimbang 6.219,20 

15 - 40 % Peusangan 317,86 

15 - 40 % Peusangan Selatan 5.003,60 

15 - 40 % Peusangan Siblah Krueng 3.153,54 

15 - 40 % Samalanga 5.332,35 

15 - 40 % Simpang Mamplam 6.575,80 

> 40 % Jeumpa 503,67 

> 40 % Jeunieb 2.117,66 

> 40 % Juli 39,24 

> 40 % Pandrah 2.940,72 

> 40 % Peudada 1.823,02 

> 40 % Peulimbang 2.830,52 

> 40 % Samalanga 4.758,13 

> 40 % Simpang Mamplam 2.277,64 

Jumlah (Ha) 179.631,77 
Sumber : RTRW Bireuen, 2018 

 

2.1.1.4.Geologi 

Geologi wilayah Kabupaten Bireuen dapat di bagi atas beberapa jenis 

bebatuan yang menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan 

tahan. Hal ini didukung juga oleh penampang geologi permukaan sebagai 

sebaran bebatuan baik lateral maupun vertikal hingga sampai pada kedalaman 



 
 

LAPORAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)                      
TAHUN 2020  

13 

 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Bappeda Kabupaten Bireuen 

batuan dasar. Sebaran geologi diantaranya adalah Aluvial, Batuan Sedimen, 

Batuan Gunungapi,  dan Batuan sedimen-meta sedimen. 

2.1.1.5. Hidrologi 

Dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, rumah 

tangga dan lain sebagainya, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan di wilayah 

Kabupaten Bireuen yaitu: 

1. Daerah Aliran Sungai 

Perairan terbuka yang dapat dimanfaatkan di wilayah ini adalah sungai, 

semuanya berhulu di dataran tinggi bukit barisan dan bermuara ke Selat Malaka. 

Terdapat 1 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu DAS Krueng 

Peusangan sedangkan sub DAS lainnya, diantaranya Krueng Peudada, Krueng 

Pandrah, dan Krueng Jeunieb. Jika dilihat bentuk pola alirannya, maka sungai-

sungai yang mengalir di wilayah ini berbentuk sub paralel di  bagian hulu hal ini 

karena wilayah yang bergunung sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti 

lereng dari suatu jalur pegunungan, sedangkan pada bagian hilir berbentuk 

linier. Keadaan sungai-sungai tersebut sebagian ada yang sudah terkena erosi 

yang mengakibatkan lingkungan rusak dan rawan bahaya banjir. Banjir ini 

disebabkan karena terjadinya penggundulan hutan di wilayah hulu sungai.  

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara general adalah suatu daerah aliaran 

sungai dan anak-anaknya sungainya dalam banyak literatur disebut juga daerah 

tangkapan air atau basin (cekungan, lembah) sungai (river basin) atau satuan 

wilayah sungai dengan batasan bahwa semua air yang jatuh dari hujan atau 

keluar dari sumber air akan mengalir dalam suatu aliran pembuangan air 

(drainase) dan berkumpul disuatu outlet di wilayah pesisir yang dapat berupa 

estuari atau muara atau delta dan lahan basah. Daerah resapan air di Kabupaten 

Bireuen meliputi DAS Peusangan dan DAS Meuredu yang berhulu di dataran 

tinggi bagian selatan yang merupakan lembah-lembah atau punggung bukit yang 

berfungsi untuk menangkap air hujan (Catchment Area). Terdapat 16 (enam 

belas) sungai yang mengaliri wilayah ini dengan luas 1.842 ha, yang terbesar 

adalah   sungai peusangan    di samping sungai, daerah rawa–rawa (Paya) 

termasuk daerah resapan air yang perlu di jaga kelestariannya. Di Kabupaten 

Bireuen terdapat 29 (dua puluh sembilan) daerah rawa  seluas 310 ha.  
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2. Daerah Rawa 

Di Kabupaten Bireuen daerah berawa tersebar di beberapa kecamatan, 

dari Kecamatan Samalanga sampai Gandapura, daerah-daerah tersebut 

merupakan  sumber daya air dan daerah resapan yang perlu dijaga 

kelestariannya. Adapun daerah rawa (Paya) yang paling besar adalah Paya Nie 

seluas 150 ha yang berada di Kecamatan Kutablang. Luas keseluruhan daerah 

rawa di wilayah ini adalah 310 ha. Adapun rawa-rawa tersebut, yaitu: Kecamatan 

Samalanga, Cot Mane (5 ha), Batee Glungku (6 ha), Glee Mendong (3 ha), Pingan 

(1 ha). Kecamatan Pandrah, Alue Igeuh (3 ha), Kupula (1 ha), Cot Nase (2 ha), 

Kubang Tujoh (1 ha), Reudeup (1 ha). Kecamatan Jeunib,  Ruseb (1 ha), Jambo 

Dalam (5 ha), Alue Syueng (1,5 ha). Kecamatan Peudada, Paya Kameng (7 ha), 

Pinto Rimba (3,5 ha). Kecamatan Jeumpa, Paya Jagat (14 ha). Kecamatan Juli, 

Paya Geudeubang (16 ha). Kecamatan Peusangan,  Paya Cut (3 ha), Krueng Panjo 

(7 ha), Paya Lipah (5 ha), Paya Kura (3 ha), Paya Beusalok (5 ha), Paya Umpung 

(8 ha). Kecamatan Jangka,  Paya Bieng (5 ha), Paya Krueng Mate (15 Ha), Paya 

Krueng Nie (8 ha). Kecamatan Makmur, Paya Leubu (7 ha), Paya Meuseujid (8 

ha). Kecamatan Gandapura, Paya Nie (150 ha), Paya Geurogok (15 ha). 

2.1.1.6. Klimatologi 

Iklim merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk 

pertumbuhan tanaman. Kondisi iklim di Kabupaten Bireuen sebagaimana pada 

umumnya di Indonesia, Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan 

tipe iklim muson, dengan klasifikasi menurut sistem mohr, schimidt dan 

ferguson termasuk dalam tipe C. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Bireuen 

relatip lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini di 

pengaruhi oleh adanya pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum 

wilayah Timur dan Utara merupakan wilayah yang lebih kering dibandingkan 

dengan wilayah sebelah Barat dan Selatan.Keadaan iklim secara umum di 

wilayah Kabupaten Bireuen dengan suhu rata-rata   30 OC dan kelembaban udara 

berkisar 84-89 persen, bila dirata-rata dalam sepuluh tahun berkisar 86,6 

persen. 

Curah hujan rata–rata tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen 

berdasarkan pantauan dari 4 (empat) BPP adalah berkisar 132 mm pertahun, 

denganrata-rata hari hujan adalah sebesar 9 hari pertahun. Dari bulan januari 
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sampai Desember, curah hujan bulanan rata-rata berkisar antara 2 – 15 hari 

dalam satu bulan, Bulan Oktober menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi 

mencapai 344 mm.Pada bulan Maret menjadi bulan dengan curah hujan paling 

rendah dengan rata-rata curah hujan berkisar 19 mm dengan hari hujan 

sebanyak dua hari. 

Tabel 2.3.  
Keadaan Curah Hujan dan Hari Hujan Rata-rata Dirinci Menurut Bulan Di 

Kabupaten Bireuen Tahun 2017 –2018  

No. Bulan 

Tahun 
2017 2018 

Curah Hujan 
(mm) 

Hari 
Hujan 

Curah Hujan 
(mm) 

Hari 
Hujan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

85 

49 

125 

72 

48 

30 

31 

102 

108 

99 

384 

204 

13 

4 

6 

5 

6 

8 

4 

13 

12 

8 

12 

11 

91 

62 

19 

73 

185 

85 

95 

38 

143 

344 

235 

211 

6 

11 

2 

7 

15 

5 

6 

4 

10 

14 

13 

11 

 Rata-rata 111 9 132 9 
Sumber :Bireuen Dalam Angka.2019 

2.1.1.7. Penggunaan Lahan 

Berdasarkan sebarannya, pola penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen 

terbagi atas tiga wilayah yaitu wilayah pantai, wilayah tengah dan wilayah 

pedalaman.Wilayah pantai didominasi kegiatan tambak dan sawah, wilayah 

tengah kegiatan perdagangan dan jasa serta sawah dan wilayah pedalaman 

kegiatan dominan pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan. 
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Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen terbagi dalam 12 jenis 

penggunaan lahan, dengan luas terbesar 59.525,16 Ha yaitu pertanian lahan 

kering campur, dan luas terkecil dengan peruntukan rawa seluas 101,56 Ha. 

Gambaran lebih rinci terkait rencana penggunaan lahan tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 2.4.  

Luas dan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen 

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase % 

1 Pertanian Lahan Kering 1.717,75 0,96 

2 Hutan Lahan Kering Sekunder 55.034,42 30,64 

3 Semak/Belukar 22.313,63 12,42 

4 Hutan Primer 18.694,49 10,41 

5 Sawah 13.990,00 7,79 

6 Tambak 4.814,43 2,68 

7 Permukiman 1.146,62 0,64 

8 Tanah Terbuka/kosong 742,03 0,41 

9 Air 418,18 0,23 

10 Rawa 310,00 0,17 

11 Pertanian Lahan Kering Campur 59.525,16 33,14 

12 Sungai 925,06 0,51 

Total Penggunaan Lahan 179.631,77 100 

Sumber : Hasil Analisa Geospasial Kabupaten Bireuen Tahun 2012 
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Gambar 2.1 
 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bireuen 

 
 

2.1.2. Kondisi Demografi 

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang 

sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, 

tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang 

keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya 

manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang 

berkesinambungan di Kabupaten Bireuen. Sebagai input dalam setiap 

penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi 

kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan. 

Berdasarkan data statistik, jumlah penduduk Kabupaten Bireuen tahun 

2018 adalah 461.726 jiwa, yang terdiri atas 235.806 jiwa laki-laki dan 225.920 

jiwa perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, 

penduduk Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan sebesar 1,84 persen 

dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Bireuen masih sebanyak 

413.817 jiwa. Dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-

laki sebesar 1,85 persen dan penduduk perempuan sebesar 1,89 persen, 

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-

laki terhadap penduduk perempuan Bireuen sebesar 95,81 persen. Sedangkan 
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untuk tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Bireuen 471.635 jiwa, yang 

terdiri dari laki-laki 231.005 jiwa dan perempuan 240.630 jiwa. 

Penyebaran penduduk masih bertumpu pada beberapa Kecamatan 

yang dekat dengan ibukota Kabupaten. Kecamatan Peusangan berjumlah 

56.118 jiwa, Kota Juang sebesar 52.779 jiwa dan Jeumpa adalah tiga kecamatan 

urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, 38.382 jiwa.Serta 

terendah kecamatan Pandrah  sebesar 9.046 jiwa.Dengan luas wilayah 

Kabupaten Bireuen yaitu 1,796.32 kilometer persegi yang berpenduduk 

461.726 jiwa dan tersebar di 17 Kecamatan, maka rata-rata tingkat kepadatan 

penduduk Kabupaten Bireuen adalah 257 jiwa per kilometer persegi. 

Komposisi penduduk di kabupaten Bireuen pada tahun 2019. 

 

Tabel 2.1 

Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan dalam  

Kabupaten Bireuen Tahun 2019 

No 
Kecamatan/ 
Sub District  

Penduduk (Jiwa)/ Population  
Ratio Jenis 
Kelamin/ 

Gampong Laki-Laki Perempuan L + P Sex Ratio 

1 Samalanga 46 16 556 16 616 33 172  99.64  

2 Sp.Mamplam 41 14 963 14 902 29 865  100.41  

3 Pandrah 19 4 521 4 720 9 241  95.78 

4 Jeunieb 43 13 311 13 909 27 220  95.70  

5 Peulimbang 22 5 996 6 508 12 504  92.13 

6 Peudada 52 14 124 14 887 29 011  94.87  

7 Juli 36 17 344 17 625 34 969  98.41  

8 Jeumpa 42 19 718 19 489 39 207  101.18  

9 Kota Juang 23 26 944 26 969 53 913  99.91  

10 Kuala 20 9 339 10 130 19 469  92.19  

11 Jangka 46 14 947 15 973 30 920  93.58  

12 Peusangan 69 27 627 29 695 57 322  93.04 

13 
Peusangan 
Selatan 

21 
7 699 8 215 15 914  93.72  

14 
Psg Siblah 
Krueng 

21 
6 129 6 564 12 693  93.37  

15 Makmur 27 8 076 8 663 16 739  93.22  

16 Gandapura 40 11 975 13 177 25 152  90.88  

17 Kuta Blang 41 11 736 12 588 24 324  93.23  

  
Jumlah/ 
Total 

609 
225 920 240 630 471 635  96.00  

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020 
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Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk 

berusia muda lebih didominasi oleh kelompok umur 5-9 tahun, yaitu mencapai 

46.728 jiwa. Kemudian disusul oleh kelompok umur 0-4 tahun yaitu 44.802 jiwa. 

Sementara penduduk yang berusia 60 tahun keatas terlihat relatif sedikit, yakni 

berjumlah 15.687 jiwa. Dengan komposisi penduduk berumur muda dan 

produktif yang lebih banyak, maka pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki 

beban yang berat pada masa yang akan datang, baik dalam menyediakan akses 

pendidikan bagi mereka yang masuk dalam kategori usia belajar, maupun dalam 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang termasuk angkatan kerja 

produktif. 

Grafik 2.1.  

Komposisi Penduduk Kabupaten Bireuen Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah 

1. Struktur Ruang 

Kondisi objektif hirarki pusat-pusat permukiman eksisting Kabupaten  

Bireuen Tahun 2011, kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi yang  

menempatkan Bireuen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), hirarki pusat-

pusat permukiman saat ini (eksisting) berada pada 17 Kecamatan. Salah satu 

peranan rencana penataan ruang adalah untuk menciptakan keseimbangan 

pembangunan antar wilayah (kecamatan) dan sekaligus mengantisipasi 

pertumbuhan pembangunan yang terkonsentrasi pada pusat kota (ibu kota 

kabupaten) atau pada kawasan tertentu saja. Hal ini juga berkenaan dengan 

penciptaan sistem pusat-pusat kota yang berjenjang sehingga terbangun suatu 
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sistem perkotaan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, terdapat pusat-pusat 

permukiman yang perlu didorong pertumbuhannya dan ada pula yang hanya 

cukup dikendalikan sesuai potensinya, bahkan mungkin dibatasi. 

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Matang Geulumpang Dua adalah Ibukota 

Kecamatan Peusangan merupakan pusat kegiatan pendukung dari PKW Bandar 

Bireuen sebagai pengembangan dengan berfungsi utama dalam bidang 

pendidikan, perdagangan, perindustrian, simpul transportasi bagian timur, 

pertanian lahan basah, perikanan, pertahanan keamanan, pertambangan 

danpermukiman dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).  

2. Pola Ruang 

Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi 

peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan 

ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi 

budidaya. 

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai alokasi ruang 

untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian 

lingkungan dalam wilayah kabupaten, mengatur keseimbangan dan keserasian 

peruntukan ruang, sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka 

menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun dan sebagai dasar 

pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten. Penjelasan lebih 

lanjut dan mendetil mengenai struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Bireuen 

tertuang dalam Dokumen RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012 - 2032. 

3. Potensi Ruang 

Potensi pengembangan wilayah secara umum sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW), penetapan wilayah pengembangan  di Kabupaten 

Bireuen,  dibagi dalam 3 (tiga) konsentrasi pengembangan wilayah,  yakni 

wilayah utara, tengah dan selatan. Ketiga wilayah ini masing-masing mempunyai 

potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya, yang dijabarkan 

sebagai berikut: 

1) Wilayah utara, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik datar 

yang berada di daerah pesisir pantai bagian utara Kabupaten Bireuen, 

wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan 
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budidaya pada sektor perikanan berupa normalisasi lahan tambak, 

pembangunan pusat pelelangan ikan dan tempat pendaratan ikan (kegiatan 

minapolitan). Selain sektor perikanan, di wilayah ini juga berpotensi untuk 

dikembangkan sektor industri yaitu industri pengolahan ikan dan garam 

beryodium, sementara pada sektor pertambangan dibeberapa tempat di 

wilayah ini memiliki potensi berupa bahan tambang pasir besi. 

2) Wilayah tengah,merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik 

relatif datar yang berada diantara wilayah utara dan selatan, wilayah ini 

memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan, yaitu meliputi 

sektor pertanian tanaman pangan terutama diprioritaskan pada bagian barat 

dan timur yang dapat dikembangkan sebagai sentra pengembangan 

komoditi tanaman pangan, meliputi padi sawah, palawija, dan sayur-

sayuran. Hal ini didukung oleh agroklimat, tingkat kesuburan tanah dan 

tingkat aksesibilitasnya. Untuk kegiatan peternakan yang berkembang masih 

bersifat perorangan dengan jenis hewan ternaknya sapi, kerbau, kambing, 

dan jenis ternak unggas petelur dan pedaging, juga berpotensi untuk 

dikembangkan di wilayah ini, terutama di bagian timur yaitu di kemukiman 

Geurugok kecamatan Gandapura sebagai pusat peternakan Kabupaten 

Bireuen. Selain sektor pertanian yang telah disebutkan di atas, wilayah ini 

juga berpotensi hampir semua sektor dapat dikembangkan terutama sektor 

industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

keuangan, persewaan dan sektor jasa-jasa lainnya. 

3) Wilayah selatan, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik 

relatif berbukit, yang berada dibagian selatan Kabupaten Bireuen berbatasan 

denganKabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Kegiatan masyarakat di 

wilayah ini umumnya pada sektor perkebunan, dan pertanian lahan kering. 

Potensi yang dapat dikembangkan di wilayah ini antara lain adalah 

pengembangan kawasan unggulan sektor pertanian berupa komoditi pinang, 

kakao, dan karet, sebagai koridor wilayah pengembangan kawasan 

Agropolitan. 
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2.1.4.  Wilayah Rawan Bencana 

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bireuen meliputi: kawasan 

rawan gerakan tanah dan/atau longsor, kawasan rawan gelombang pasang, 

tsunami dan abrasi, dankawasan rawan banjir.  

1) Bahaya rawan gerakan tanah dan/atau longsor, berpotensi terjadi di daerah 

dataran tinggi dengan kemiringan yang curam, hal ini disebabkan oleh 

adanya erosi tanah yang disebabkan oleh aliran air dan angin, beberapa titik 

rawan longsor dapat dijumpai di jalan Gayo arah ke Takengon kilometer 18 

sampai dengan kilometer 30. Di daerah selatan Samalanga sampai 

Kecamatan Juli banyak terjadi pengundulan hutan, yang merupakan daerah 

yang berpotensi terjadi longsor bila musim penghujan tiba. 

2) Bahaya rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi,posisi ataupun letak 

geografis Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka 

di bagian utara, diperkirakan rawan ataupun memiliki potensi bencana 

tsunami. Musibah tsunami yang melanda sebagian wilayah pesisir Provinsi 

Aceh di penghujung tahun 2004 yang lalu kiranya dapat mengisyaratkan 

pentingnya upaya pengembangan konsep mitigasi bencana yang lebih 

terkoordinir dan terpadu. Pemetaan wilayah atau kawasan yang rawan 

ataupun memiliki potensi bencana tsunami patut dilakukan dan perlu 

mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan upaya antisipasi 

bencana, khususnya pada gampong-gampong yang berada di wilayah pesisir.  

3) Bahaya rawan banjir,  sebagian besar wilayah yang sering terjadi banjir 

adalah daerah pesisir di bagian barat yang ketinggiannya relatif datar 0 – 5 

meter di  atas permukaan air laut, hal tersebut di sebabkan karena  muara 

sungai banyak mengalami pendangkalan sehingga terjadi penyumbatan. 

Sungai yang berpotensi mengalami banjir adalah Krueng (sungai) 

Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan dan Krueng Leubu yang mengaliri 

kecamatan Makmur. Faktor penyebab lain adalah banyaknya daerah 

tangkapan air di wilayah selatan yang sudah berkurang atau maraknya 

penggundulan hutan, sehingga di saat musim hujan daerah tersebut 

mengalami banjir. Selain itu wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana 

banjir, terutama seperti di kawasan pusat perkotaan, kawasan dengan 

kondisi drainase yang kurang baik. Pada umumnya bencana banjir di 
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perkotaan memang kerap terjadi ketika intensitas curah hujan yang tinggi, 

sementara tidak didukung oleh fungsi drainase yang optimal sehingga 

mengakibatkan terbatasnya daya tampung debit air. Untuk itulah kiranya 

juga perlu dipikirkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir 

secara lebih dini dan komprehensif, mengingat dampaknya bagi aktivitas 

sosial dan ekonomi masyarakat, rusaknya permukiman warga maupun 

kerusakan infrastruktur lainnya. 

 

Gambar 2.2 
Peta Rawan Bencana Kabupaten Bireuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Daerah Rawan Gempa 

Gempa adalah suatu kejadian dimana lapisan bumi mengalami 

pergeseran, baik pergeseran arah vertikal maupun horizontal. Ini dipengaruhi 

oleh adanya lapisan/gugusan lempengan sembako yang melintang dari ujung 

barat Kota Banda Aceh sampai sepanjang pesisir pantai barat, yang 

mengakibatkan imbasan gerakan lempeng tersebut dapat dirasakan sampai 

kepesisir pantai timur yang melintasi Kabupaten Bireuen. 

Jika ditinjau dari Struktur Tatanan Geologi Tektonik Regional Pulau 

Sumatera dari arah barat laut melalui pulau jawa sampai di Indonesia Bagian 

Timur merupakan jalur magmatik dan jalur busur luar dari rangkaian gunung 

berapi aktif dan di bagian pantai barat terdapat Trench (Palung). 
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2. Daerah Rawan Abrasi dan Tsunami 

Wilayah Kabupaten Bireuen termasuk yang terkena dampak dari 

hantaman gelombang tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004. Wilayah 

pesisir adalah daerah yang paling terkena dampak abrasi dan tsunami yang 

merupakan sebagian besar peruntukan lahannya adalahtambak dan pantai. 

Faktor lain yang memperparah kerusakan adalah tidak adanya kawasan 

penyangga alamiah (Buffer Zone) yang dapat menahan laju gelombang tsunami 

ke arah darat.  

3. Daerah Potensi Banjir 

Kabupaten Bireuen berpotensi banjir ringan atau rendah. Hal ini 

disebabkan topografi Kabupaten Bireuen dengan kelerengan yang bervariasi dan 

hanya sebagian kecil pada wilayah pesisir yang memiliki potensi banjir.Faktor 

terjadinya banjir sangat memungkinkan dikarenakan kondisi curah hujan yang 

anomali.Untuk lebih jelas mengenai potensi banjir di Kabupaten Bireuen dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.6. 

Tingkat Kerawanan  Wilayah Berpotensi Banjir Kabupaten Bireuen 

Tinggi Genangan Keterangan Luas (Ha) 

0.0 - 0.50 m Rendah 18.227,72 

0.50 - 1.00 m Sedang 5.046,37 

1.00 - 1.50 m Tinggi 403,32 

1.30 - 1.50 m Sangat tinggi 16.584,51 

1.50 - 2.00 m Berbahaya 13.648,64 

Jumlah 53.910,55 

Sumber : RTRW (diolah) Kabupaten Bireuen, 2016 
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Gambar 2.3 

Peta Potensi Banjir Kabupaten Bireuen 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2016   

4. Daerah Rawan Longsor dan Gerak Tanah 

Kawasan rawan gerakan tanah dan/atau longsor di Kabupaten Bireuen 

seluas  8.379,23 ha,  meliputi Kecamatan Samalanga seluas 48,57 ha, Peulimbang 

seluas 1.047,75 ha dan Juli seluas 8.330,66 ha.  

Kawasan gerak tanah yang berpotensi rawan secara menyatu terdapat 

pada jalan nasional Bireuen – Aceh Tengah sekitar km 11 sampai km 30. 

Dampak dari gerakan tanah tersebut mengakibatkan hancurnya 

kawasan permukiman penduduk, rusaknya perkebunan masyarakat, 

infrastruktur, jaringan listrik dan komunikasi.Kerusakan infrastruktur 

mengakibatkan putusnya akses dari Kabupaten Bireuen ke Kabupaten Bener 

Meriah dan Aceh Tengah, sehingga pergerakan orang dan barang antar 

kabupaten terhambat. 
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Gambar 2.4 
Peta Potensi Gerak Tanah Kabupaten Bireuen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2016 

2.1.5. Kondisi Indikator Makro Pembangunan  

2.1.5.1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus yakni fokus 

kesejahteraan, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Masing-masing 

fokus tersebut dibahas pada bagian di bawah ini: 

2.1.5.1.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan 

kesejahteraan Kabupaten Bireuen, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. 

Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan 

pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan PDRB, PDRB per 

kapita, Inflasi,persentase penduduk di atas garis kemiskinan. 

2.1.5.1.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian 

secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB 

adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor 

ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, pada umumnya dihitung dalam 
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periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini dapat diketahui keadaan atau 

kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen, serta bagaimana 

kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan 

ekonomi. 

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen yang 

dihitung atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir (2016-2019)  

mengalami perkembangan yang fluktuatif,  seperti disajikan pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 2.2 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan   

Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen  (juta rupiah) 

 Tahun 2016 - 2019   

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020 

 

Berdasarkan data pada tabel 2.2 di atas, dapat dihitung laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen. Nilai PDRB atas dasar harga konstan 

(ADHK) Kabupaten Bireuen selama periode 2016–2019 juga menunjukkan 

trend peningkatan. 

 

2016 2017

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

Pertanian, 

Kehutanan dan 

Perikanan

2.748.478,93         31,14     2.840.759,00          30,88      2.917.977,10          30,41      3.048.425,28        30,25      

Pertambangan & 

Penggalian
237.861,89            2,70       231.635,30             2,52        227.436,70             2,37        230.443,25           2,29        

Industri Pengolahan 140.757,16            1,59       144.587,20             1,57        150.424,40             1,57        153.590,94           1,52        

Listrik, gas 7.279,27                0,08       7.935,00                 0,09        8.691,40                 0,09        9.556,03               0,09        

Air, Sampah, 

Limbah dan Daur 

Ulang

3.670,50                0,04       4.020,80                 0,04        4.335,10                 0,05        5.341,65               0,05        

Konstruksi 757.994,52            8,59       799.994,52             8,70        851.449,10             8,87        909.229,35           9,02        

Perdagangan, 

Reperasi Mobil & 

Sepeda motor

2.209.566,88         25,04     2.331.093,59          25,34      2.486.090,20          25,91      2.614.664,14        25,95      

Transportasi dan 

Pergudangan
887.362,69            10,06     899.623,77             9,78        907.896,80             9,46        940.251,76           9,33        

Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan  Minum

91.688,64              1,04       97.279,57               1,06        103.454,00             1,08        110.821,64           1,10        

Informasi dan 

Komunikasi
251.571,98            2,85       256.575,19             2,79        261.007,50             2,72        270.877,97           2,69        

Jasa Keuangan dan 

Asuransi
93.116,43              1,06       97.240,59               1,06        98.308,40               1,02        106.733,78           1,06        

Real Estate 266.034,85            3,01       280.357,33             3,05        295.572,50             3,08        315.484,20           3,13        

Jasa Perusahaan 25.022,46              0,28       26.293,00               0,29        27.671,40               0,29        29.086,41             0,29        

Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

658.900,70            7,47       705.356,08             7,67        752.898,50             7,85        791.111,48           7,85        

Jasa Pendidikan 146.633,97            1,66       156.672,59             1,70        166.319,00             1,73        178.589,88           1,77        

Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial
189.786,37            2,15       203.293,04             2,21        217.334,40             2,26        232.852,88           2,31        

Jasa Lainnya 109.208,65            1,24       115.213,95             1,25        119.214,90             1,24        129.109,10           1,28        

LAPANGAN

 USAHA

20192018
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2016 2017

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

P e rta nia n, 

Ke huta na n da n 

P e rika na n

3,645,117.5      33.91  3,829,919.1       33.57   4,013,053.3        33.06    4,274,360.9        32.99    

P e rta mba nga n & 

P e ngga lia n
283,740.01      2.64    270,508.65        2.37     276,115.20         2.27      286,022.55         2.21      

Indus tri P e ngola ha n 179,996.21      1.67    191,268.95        1.68     200,244.40         1.65      201,830.55         1.56      

Lis trik, ga s  6,671.08          0.06    7,838.07            0.07     8,663.40             0.07      9,598.83             0.07      

Air, S a mpa h, 

Limba h da n Da ur 

Ula ng

6,089.04          0.06    6,392.51            0.06     6,976.70             0.06      8,669.04             0.07      

Konstruks i 938,910.50      8.73    1,001,095.17     8.78     1,102,267.20      9.08      1,210,232.69      9.34      

P e rda ga nga n, 

Re pe ra s i Mobil & 

S e pe da  motor

2,391,898.4      22.25  2,534,545.19     22.22   2,745,442.90      22.62    2,896,957.68      22.36    

Tra nsporta s i da n 

P e rguda nga n
1,008,051.00    9.38    1,019,544.80     8.94     1,005,767.80      8.29      1,034,716.20      7.99      

P e nye dia a n 

Akomoda s i da n 

Ma ka n  Minum

123,711.94      1.15    130,331.43        1.14     143,209.60         1.18      160,007.99         1.24      

Informa si da n 

Komunika s i
268,329.29      2.50    275,398.81        2.41     279,331.20         2.30      292,845.08         2.26      

Ja sa  Ke ua nga n 

da n Asura ns i
129,597.62      1.21    139,440.78        1.22     146,183.70         1.20      161,096.78         1.24      

Re a l Es ta te 323,287.65      3.01    356,553.42        3.13     385,166.60         3.17      420,637.06         3.25      

Ja sa  P e rusa ha a n 32,375.33        0.30    35,823.03          0.31     39,251.80           0.32      42,800.06           0.33      

Adminis tra s i 

P e me rinta ha n, 

P e rta ha na n da n 

Ja mina n S os ia l 

Wa jib

823,941.21      7.66    967,217.75        8.48     1,086,678.80      8.95      1,171,234.31      9.04      

Ja sa  P e ndidika n 179,365.69      1.67    196,448.13        1.72     217,420.50         1.79      250,302.37         1.93      

Ja sa  Ke se ha ta n 

da n Ke gia ta n 
265,450.54      2.47    285,174.82        2.50     310,891.50         2.56      345,458.86         2.67      

Ja sa  La innya 143,629.58      1.34    160,991.03        1.41     172,046.90         1.42      188,961.81         1.46      

PDRB 10,750,162.56          100.00    11,408,491.68             100.00     12,138,711.50               99.99          12,955,732.76               100.01       

Lapangan Usaha
2019*2018

Tabel 2.3 
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut 

Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (juta rupiah) Tahun 2016-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020 

 

PDRB ADHB Kabupaten Bireuen Tahun 2018 mencapai 12.138.711,6 

miliar rupiah, sedangkan PDRB ADHK mencapai 9.582.265.6 miliar rupiah. Pada 

tahun 2019 PDRB ADHB mengalami kenaikan yaitu mencapai angka 

12.955.732,7 milyar rupiah, begitu juga dengan PDRB ADHK 10.076.169,7 milyar 

rupiah. Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK selama 4 tahun terakhir dapat 

dilihat pada grafik 2.2 dibawah ini: 
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Grafik 2.2.  
PDRB  ADHK  dan ADHB Kabupaten Bireuen  

Tahun  2016 – 2019 

 

 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari inilai PDRB 

ADHK, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen pada tahun 2018 sebesar 

4,33 persen, meningkat dari tahun sebelumya yaitu sebesar 4.23 persen.. Untuk 

melihat Stuktur perekonomian Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada PDRB 

ADHB, pada tahun 2018 perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian 

yaitu mencapai 33.06 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi 

terkecil yaitu sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 

yaitu hannya 0,06 persen. Sedangkan untuk tahun 2019 pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Bireuen sangat meningkat yaitu di angka mencapai 5,00 persen dan 

masih didominasi oleh sektor pertanian juga yaitu 32.99 persen.  

  

2016 2017 2018 2019

ADHB 10.726 11.408 12.138 12.955

ADHK 8.828 9.189 9.582 10.076

 10.726  
 11.408  

 12.138  
 12.955  

 8.828   9.189   9.582  
 10.076  
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Grafik 2.3 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen  2016 - 2019 

 

 
Tabel 2.4 

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen 
Tahun 2016-2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan 

(ADHK) 

sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020,*angka sementara 
 

Trend peningkatan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK tersebut selama ini 

juga harus diakui sebagai bagian dari upaya kerja keras pemerintah daerah 

4 
4,23 4,23 

5,00 

2016 2017 2018 2019 

HB HK HB HK HB HK HB HK

% % % % % % % %

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan
33,91                2,50            33,57          2,96           33,06        30,28         32,99            4,47             

Pertambangan & Penggalian 2,64                  2,20            2,37             (3,08)         2,27           2,37            2,21               1,32             

Industri Pengolahan 1,67                  2,15            1,68             2,72           1,65           1,57            1,56               2,11             

Listrik, gas 0,06                  8,84            0,07             9,01           0,07           0,09            0,07               9,95             

Air, Sampah, Limbah dan 0,06                  18,28          0,06             9,54           0,06           0,05            0,07               23,22           

Konstruksi 8,73                  6,21            8,78             5,54           9,08           8,89            9,34               6,79             

Perdagangan, Reperasi Mobil 

& Sepeda motor
22,25                5,50            22,22          5,66           22,62        25,97         22,36            5,17             

Transportasi dan 

Pergudangan
9,38                  1,14            8,94             1,04           8,29           9,47            7,99               3,56             

Penyediaan Akomodasi dan 

Makan  Minum
1,15                  9,03            1,14             6,10           1,18           1,08            1,24               7,12             

Informasi dan Komunikasi 2,50                  2,59            2,41             1,99           2,30           2,72            2,26               3,78             

Jasa Keuangan dan Asuransi 1,21                  4,07            1,22             4,43           1,20           1,03            1,24               8,57             

Real Estate 3,01                  6,61            3,13             5,38           3,17           3,08            3,25               6,74             

Jasa Perusahaan 0,30                  3,12            0,31             5,08           0,32           0,29            0,33               5,11             

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan 

Sosial Wajib

7,66                  6,01            8,48             7,05           8,95           7,86            9,04               5,08             

Jasa Pendidikan 1,67                  5,90            1,72             6,85           1,79           1,74            1,93               7,38             

Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial
2,47                  7,40            2,50             7,12           2,56           2,27            2,67               7,14             

Jasa Lainnya 1,34                  7,56            1,41             5,50           1,42           1,24            1,46               8,30             

PDRB 100,00             100,00       100,00       100,00     100,00 100,00      100,01         115,81        

SEKTOR

2016 2017 2018 2019
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melalui implementasi berbagai program dan kegiatan pembangunan yang 

dilakukan selama ini, serta upaya dan peran serta masyarakat dan pelaku dunia 

usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.  

Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat 

dari laju pertumbuhan PDRB sebagaimana diuraikan pada tabel 2.5 berikut: 

 
Tabel 2.5 

PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen 
Tahun 2018 dan 2019 

2018 2019 2018 2019

Pertanian, Kehutanan dan 

perikanan
2.917.977,10 3.048.425,28 2,72 4,47

Pertambangan dan Penggalian 227.436,70 230.443,25 -1,81 1,32

Industri Pengolahan 150.424,40 153.590,94 4,04 2,11

Pengadaan Listrik dan Gas 8.691,40 9.556,03 9,53 9,95

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah dan Daur Ulang
4.335,10 5.341,65 7,82 23,22

Konstruksi 851.449,10 909.229,35 6,43 6,79

Perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan Sepeda Motor
2.486.090,20 2.614.664,14 6,65 5,17

Transportasi dan Pergudangan 907.896,80 940.251,76 0,92 3,56

Penyediaan Akomodasi dan Makan 

Minum
103.454,00 110.821,64 6,35 7,12

Informasi dan Komunikasi 261.007,50 270.877,97 1,73 3,78

Jasa Keuangan dan Asuransi 98.308,40 106.733,78 1,1 8,57

Real Estate 295.572,50 315.484,20 5,43 6,74

Jasa Perusahaan 27.671,40 29.086,41 5,24 5,11

Administrasi Pemerintahan, 

Pertanahan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

752.898,50 791.111,48 6,74 5,08

Jasa Pendidikan 166.319,00 178.589,88 6,16 7,38

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 217.334,40 232.852,88 6,91 7,14

Jasa Lainnya 119.214,90 129.109,10 3,47 8,3

PDRB 9.596.081,40 10.076.169,74 4,25 5,00

SEKTOR
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Laju 

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020 

 

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan peran sektoral dalam pembentukan 

nilai PDRB ADHK, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih terus 

memiliki peran yang paling dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur 

perekonomian daerah Kabupaten Bireuen. Secara absolut nilai tambah produksi 

sektor pertanian dalam PDRB ADHK terus meningkat selama kurun waktu tahun 

2018-2019. Pada tahun 2019 nilai tambah sektor ini telah tercatat sebesar 3,04 

triliun. Hal ini mengindentifikasikan bahwa kurun waktu antara tahun 2018–
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2019, besaran nilai tambah sektor pertanian dalam PDRB ADHK Kabupaten 

Bireuen mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,47 persen. Dengan demikian 

kontribusi sektor pertanian tersebut terhadap pembentukan PDRB ADHB 

Kabupaten Bireuen secara keseluruhan mencapai 32,99 persen.  

 

2.1.5.1.3. Tingkat Inflasi 

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara 

umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi 

selama ini di Kabupaten Bireuen dapat dicermati dari angka inflasi di Kota 

Lhokseumawe. Dari situs resmi badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe 

menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata 

nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh (pada tahun tertentu). 

Data Inflasi pada bulan Desember 2019 Kabupaten bireuen mengacu 

pada Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 1,20 persen, lebih rendah 

dari Inflasi Nasional yang sebesar 2,72 persen dan inflasi Aceh uang sebesar 

1.69 persen. 

Inflasi yang terjadi di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh peningkatan 

indeks harga konsumen kelompok bahan makanan sebesar 1,40 persen; dan 

kelompok sandang 0,74 persen; kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa 

keuangan sebesar 1,69 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan 

terbakau sebesar 0,17 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan 

bakar yang inflasinya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya, kelompok sandang 

mengalami inflasi sebesar 0,09 persen, sedangkan kelompok kesehatan 0,01 

persen. 

Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa 

di Kabupaten Bireuen yang tergambar dari laju inflasi selama ini mulai 

menunjukkan kecenderungan dapat lebih terkendali dan terjaga dengan cukup 

baik. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap 

dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya 

mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-

hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. 

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah kiranya perlu terus 

berupaya ikut berperan dalam menjaga serta mendorong terciptanya stabilitas 

harga-harga secara umum agar di masa mendatang tidak menyebabkan inflasi 
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yang tinggi, sehingga dapat menyulitkan kehidupan masyarakat yang 

berpenghasilan tetap dan rendah. Salah satu upaya penting yang harus 

dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan 

jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, 

terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah, 

utamanya produk-produk pertanian. 

 

Grafik 2.4 
Tingkat Inflasi Nasional, Aceh dan Lhokseumawe 

Tahun 2016-2019 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara umum, stabilitas perekonomian di Kabupaten Bireuen 

memberikan gambaran yang cukup baik. Perkembangan kecenderungan 

kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Bireuen yang tergambar 

dari laju inflasi selama ini mulai menunjukkan kecenderungan dapat lebih 

terkendali dan terjaga dengan cukup baik. Hal tersebut merupakan suatu 

bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat 

tetap terjangkau untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam 

kehidupansehari-hari. Akan tetapi kiranya dalam upaya pembangunan daerah 

ke depan, Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan dapat terus mewaspadai 

dan melakukan pengawasan, bahkan ikut serta berupaya untuk mengendalikan 

dan melakukan intervensi, dengan menempuh langkah-langkah responsif dan 

inisiatif yang diperlukan apabila sewaktu-waktu ada kecenderungan 

peningkatan harga barang dan jasa secara terus menerus ataupun dengan 

besaran yang sudah dirasa mengkhawatirkan. Salah satu upaya penting yang 

harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang 

5,6 

2,87 
2,05 

1,2 

3,95 

4,25 

1,84 
1,69 

3,02 

3,61 

3,13 

2,37 

2016 2017 2018 2019 

Lhokseumawe

Aceh

Nasional 2
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dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, 

terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah, 

utamanya produk-produk pertanian. 

 

2.1.5.1.4. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto perkapita 

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bireuen yang diikuti dengan 

Kondisi taraf hidup dan kesejahteraan warga Kabupaten Bireuen salah satunya 

dapat dilihat dari besaran nilai pendapatan per-kapita penduduknya. Dalam 

beberapa tahun terakhir, pendapatan per-kapita masyarakat penduduk 

Kabupaten Bireuen secara umum menunjukkan tren peningkatan. Selama 

kurun waktu tahun 2016-2019, pertumbuhan pendapatan per-kapita atas dasar 

harga berlaku (ADHB) mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3.73 persen 

per-tahun, dan meningkat dengan rata-rata sebesar 2,8 persen per-tahun untuk 

pendapatan per-kapita atas dasar harga konstan (ADHK).  

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian 

secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB 

adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor 

ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, pada umumnya dihitung dalam 

periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini dapat diketahui keadaan atau 

kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen, serta bagaimana 

kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan 

ekonomi. 

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB kabupaten Bireuen yang 

dihitung atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir (2016-2019)  

mengalami perkembangan yang fluktuatif,  seperti disajikan pada tabel 2.6 

berikut ini: 
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Tabel 2.6 

PDRB per Kapita Kabupaten Bireuen Tahun 2016– 2019 

Uraian Tahun 

2016 2017 2018 2019 

1. Atas Dasar Harga Berlaku 

PDRB (Rp.000.000,-) 10.750.162,00 11.408.491,70 12.138.711,60 12.955.732,70 

Penduduk 
Pertengahan 

435.300 443.627 461.726 471.635 

Tahun (jiwa) 

PDRB per Kapita (Rp) 24.695.984 25.716.405 26.289.859 27.470.000 

2. Atas Dasar Harga Konstan 

PDRB (Rp.000.000,-) 8.171.310,70 9.189.319,50 9.582.265,60 10.076.169,74 

Penduduk 
Pertengahan 

435.300 443.627 461.726 471.635 

Tahun (jiwa) 

PDRB per Kapita (Rp) 19.746.194 20.035.583 20.286.718 20.854.746 

    Sumber : BPS Kabupaten Bireuen Tahun 2020 

 

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang 

diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. 

Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita 

diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan 

tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat 

dipengaruhi oleh kedua variabel diatas. 

Berdasarkan PDRB ADHB, tercatat pendapatan per-kapita penduduk 

Kabupaten Bireuen tahun 2018 sebesar Rp. 26.289.859 atau meningkat sebesar  

4,4 persen dari tahun  2017 yang sebesar Rp. 25.716.405 rata-rata peningkatan 

PDRB Perkapita dari tahun 2016 hingga tahun 2019 adalah sebesar 4,34 

persen. Berdasarkan ADHK, pendapatan per-kapita penduduk Kabupaten 

Bireuen selama kurun waktu antara 2016-209 juga menunjukkan 

kecenderungan peningkatan, meskipun dengan nilai absolut dan besaran 

kenaikan yang lebih rendah dibandingkan perhitungan PDRB ADHB. Hingga 

tahun 2019, pendapatan per-kapita ADHK penduduk Kabupaten Bireuen 

tercatat sebesar Rp. 20.854.746 yang meningkat secara rata-rata 2,8 persen per-

tahun sejak dari tahun 2016, dimana saat itu nilai pendapatan per-kapita ADHK 

penduduk Kabupaten Bireuen tercatat sebesar RP. 19.746.194. Gambaran lebih 
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rinci terkait nilai pendapatan per-kapita ADHB dan ADHK penduduk Kabupaten 

Bireuen dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada 

tampilan berikut. 

 
Grafik 2.5 

PDRB Per Kapita Kabupaten Bireuen Tahun 2016 – 2019 (Juta Rupiah) 
 

 
                     Sumber : BPS Kabupaten Bireuen, 2020 

 

2.1.5.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang 

bisa digunakan sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi 

pembangunan. Indikator ini penting karena melalui IPM dapat diketahui sejauh 

mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah dilaksanakan. 

Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu 

memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 

lingkungan fisik). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. 

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi 

dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan 

kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas 

karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan 

angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan 

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

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang 

2016 2017 2018 2019 

PDRB (ADHB) PDRB (ADHK)
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dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan 

pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyiratkan kondisi kualitas 

hidup manusia di suatu wilayah yang terdiri dari komponen Angka Harapan 

Hidup (Life Expectancy at Age), Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of 

Schooling/EYS), Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS), 

dan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP). IPM 

sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia dapat menjadi isyarat 

seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi 

peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang 

untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik 

serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup layak. 

Perkembangan IPM Kabupaten Bireuen dari tahun 2016 - 2019 terus 

mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebesar 70.21 dan pada tahun 

2019 meningkat sebesar 71.37. Ini lebih tinggi dari pada IPM Aceh  pada tahun 

2019  sebesar 71,90. Jika dilihat dari proyeksi dalam RPJM 2017-2022 untuk 

tahun 2019 ditargetkan berada pada indeks 72.27 artinya IPM Kabupaten 

Bireuen telah mampu melakukan pencapaian seuai dengan target yang 

ditetapkan. Pencapaian IPM ini di dapat dari akselerasi peningkatan dari ketiga 

unsur IPM yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan 

atau sering disebut ekonomi. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, 

melainkan saling memengaruhi satu sama yang lainnya. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja, 

yang pada gilirannya ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, 

infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga tujuan akhirnya adalah 

peningkatan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi sebagai bentuk 

pencapaian keberhasilan pembangunan. 
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Tabel 2.7 
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Birueen 

Tahun 2016-2019 

No. Tahun Indeks Pembangunan Manusia 

3 2016 70.21 

4 2017 71.11 

5 2018 71.37 

4 2019 72.27 

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen tahun 2020,  

 

2.1.5.1.6. Indeks Gini Ratio 

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan 

pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan Indeks 

Gini  untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang 

terjadi.  

Nilai rasio gini berkisar antara 0 dan 1. Koefisien gini bernilai 0 

menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Sebaliknya, 

rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan pendapatan 

yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna. 

Data selama 3 (tiga) tahun indeks gini Kabupaten Bireuen dapat dilihat di tabel 

berikut ini. 

Tabel  2.12 
Indeks Gini Kabupaten Bireuen Tahun 2016 – 2018 

Uraian 

Indeks Gini 

2016 2017 2018 

Kabupaten 0,279 0,315 0,305 

Aceh 0,341 0,329 0,325 

Nasional 0,390 0,391 0,384 

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2019  

Indeks Gini Kabupaten Bireuen masuk kategori ketimpangan sedang 

karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5. Pada tahun 2016 sebesar 0,279 dan 

meningkat menjadi sebesar 0,315 di tahun 2017.  Angka ini sedikit mengalami 

penurunan 0,01 poin sehingga menjadi 0,305 di tahun 2018. Dengan semakin 
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menurunnya Gini Ratio ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan 

penduduk Kabupaten Bireuen semakin merata. 

Bila dibandingkan dengan nasional, indeks gini Kabupaten Bireuen 

memiliki angka yang lebih tinggi yaitu 0,39. Pada September 2018, tingkat 

ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio 

adalah sebesar 0,384. Angka ini menurun sebesar 0,005 poin jika dibandingkan 

dengan Gini Ratio September  2018 yang sebesar 0,384. Sementara itu, jika 

dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391 turun 

sebesar 0,007 poin.   

Dalam beberapa tahun terakhir angka Gini Ratio Provinsi Aceh 

cenderung menurun yang artinya kesenjangan pendapatan di wilayah Aceh 

semakin berkurang. Tahun 2018, angka Gini Ratio Aceh sebesar 0,325 yang 

menurut Michael Todaro angka ini masih menunjukkan pemerataan 

pendapatan yang relatif baik, atau kesenjangan pendapatan relatif rendah. 

Angka ini bahkan masih berada di bawah nasional yang berada di angka 0,384. 

Bahkan pada tahun 2018, angka Gini Ratio Aceh termasuk lima provinsi dengan 

angka Gini Ratio terendah. 

Sejumlah faktor mempengaruhi tingkat ketimpangan selama satu tahun 

ke belakang. Pertama, terjadinya peningkatan pengeluaran per kapita pada 

Maret- September 2018. BPS mencatat, 40 persen penduduk terbawah, 40 

persen menengah, 20 persen teratas mengalami kenaikan pengeluaran masing-

masing 3,55 persen, 3,40 persen dan 1,28 persen. Kedua, di perkotaan, 

kenaikan pengeluaran per kapita per bulan penduduk kelompok 40 persen 

terbawah dan kelompok 40 persen menengah meningkat dibandingkan 

kelompok penduduk 20 persen teratas. Masing-masing secara berturut-turut 

tumbuh 4,49 persen, 3,94 persen dan 0,56 persen. 

2.2.   KONDISI KEMISKINAN MAKRO 

Secara konsep, kemiskinan makro adalah kemiskinan yang dipandang 

sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Pengukuran 

kemiskinan makro diperoleh dengan menggunakan sumber data  susenas, 

dimana Cakupan Data merupakan  Data  yang menunjukkan jumlah penduduk 
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miskin di setiap daerah berdasarkan ESTIMASI. Kegunaan pengukuran 

kemiskinan makro ini adalah untuk melakukan perencanaan dan evaluasi 

program kemiskinan dengan target geografis, walaupun tidak dapat 

menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin sehingga tidak 

operasional untuk program bantuan langsung. 

Dalam pengukuran kemiskinan ini di bagi dalam Kuintil, dimana Kuintil 

merupakan pengelompokan pengeluaran rumah tangga yang dilakukan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima kelompok sama besar. Kuintil menjadi 

acuan kelompok rumah tangga di Indonesia yang diukur berdasarkan 

pengeluaran perkapita. Oleh BPS, kelompok pengeluaran rumah tangga total 

dengan nilai 100 persen dibagi dalam lima kuintil, dengan kata lain kuintil 1 

merupakan 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terendah, terus 

meningkat hingga kuintil 5 yang merupakan 20 persen rumah tangga dengan 

pengeluaran perkapita tertinggi. 

1. Kuintil 1: 20 persen  Penduduk Termiskin; 

2. Kuintil 2: 20 persen Penduduk Miskin dan Rentan; 

3. Kuintil 3: 20 persen Penduduk dengan pengeluaran Moderat; 

4. Kuintil 4: 20 persen  Penduduk dengan pengeluaran Menengah ke Atas; dan 

5. Kuintil 5: 20 persen  Penduduk Terkaya. 

2.2.1. KEMISKINAN KONSUMSI 

a. Koefisien Gini 

Adalah ukuran ketidak merataan atau ketimpangan agregat (secara 

keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga 

satu (ketimpangan yang sempurna) sehingga koefisien gini atau gini ratio dapat 

dipergunakan sebagai alat mengukur derajat ketidak merataan distribusi 

penduduk.  

Tabel  1.1 

Indeks Gini Tahun 2016 – 2019 di Kabupaten Bireuen  

Uraian 
Indeks Gini  

 2017 2018 2019 

Kabupaten 0,279 0,315 0,305 0,295 

Aceh 0,341 0,329 0,325 0,319 

Nasional 0,390 0,391 0,384 0,382 

Sumber: BPS Kabupaten Bireuen, 2019  
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Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran 

penduduk Indonesia atau Gini Ratio sebesar 0,382 pada maret 2019. Angka ini 

turun tipis sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio September 

2018 yang sebesar 0,384. 

Indeks Gini Kabupaten Bireuen masuk kategori ketimpangan sedang 

karena berada pada kisaran 0,3 sampai 0,5. Pada tahun 2016 sebesar 0,279 dan 

meningkat menjadi sebesar 0,315 di tahun 2017.  Angka ini sedikit mengalami 

penurunan 0,01 poin sehingga menjadi 0,305 di tahun 2018. Angka ini kembali 

menurun 0,01 poin di tahun 2019 dengan gini ratio mencapai 0,295. 

b. Angka Kemiskinan 

Tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan (%) Kabupaten Bireuen 

kecenderungan menurun, dengan penurunan sebanyak 3,38 persen dalam 

periode 2015-2019. Tren turunnya tingkat kemiskinan ini tidak terlepas dari 

kemampuan pemerintah daerah mengelola kemampuan fiskal daerah walaupun 

program kegiatan yang dilaksanakan belum menyentuh langsung terhadap 

penduduk miskin di Kabupaten Bireuen. 

Gambar 1.3 menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat 

kemiskinan (%) Kabupaten Bireuen walaupun bersifat kecenderungan turun 

akan tetapi hal ini dapat dikatakan masih bermasalah. Capaian pada tahun 2014 

dan tahun 2015 bersifat stagnan dan tidak terjadi penurunan (16,94 persen) 

akan tetapi di tahun 2016 menurun (0,99 persen) sehingga menjadi 15,95 

persen, dan kembali terjadi penurunan lagi sebesar 0,38 persen pada tahun 2017 

dan mengalami penurunandi tahun 2018 (14,31 persen) dan terus mengalami 

penurunan di tahun 2019. 

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bireuen pada tahun 2019 adalah sebesar 

13,56 persen. Nilai ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 

0,75persen. Lebih dari itu, tingkat penurunan kemiskinan di tahun 2019 lebih 

tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bireuen 

tahun 2019 masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. 

Sebagai daerah yang didominasi daerah perdesaan, tingkat kemiskinan 

Kabupaten Bireuen masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional 

khusus daerah perdesaan. 
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Ukuran Kemiskinan
Tingkat Kemiskinan (P0)

Tahun 2019,2018,2017,2016,2015 (Publikasi)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Tingkat Kemiskinan ]

::: 2015 2016 2017 2018 2019

Daerah 16.94 15.95 15.87 14.31 13.56

Nasional 11.22 10.86 10.64 9.82 9.41

Nasional Perkotaan 8.29 7.79 7.72 7.02 6.69

Nasional Pedesaan 14.21 14.11 13.93 13.20 12.85

 

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 

pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan 

merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 

kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan berfungsi sebagai nilai agregat dari 

poverty gap index yang menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan 

membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal 

tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai poverty 

gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan 

berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target 

sasaran bantuan dan program.  

Pencapaian posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten 

Bireuen tahun 2019 sebesar 1,77 persen berada dibawah capaian P1 Provinsi 

Aceh yang sebesar 2,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Bireuen telah berupaya melakukan perbaikan/pengurangan 

terhadap P1 di Kabupaten Bireuen walau belum sepenuhnya mencapai hasil 
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yang diharapkan, ini terlihat dari P1 Kabupaten Bireuen masih berada di atas 

capaian nasional 1,55 persen.  

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks kedalaman kemiskinan 

Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 1,77 persen, turun dari indeks 

kedalaman kemiskinan pada tahun 2018 yang sebesar 2,31 persen.  

Kebijakan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan 

diharapkan dapat menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan, dimana 

penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-

rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis 

kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin 

menyempit. 

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) merupakan 

Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran 

pengeluaran di antara penduduk miskin. 

Indeks Keparahan Kemiskinan ini memberikan informasi yang saling 

melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus 

bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang 

tinggi tetapi jurang kemiskinannya (poverty gap) rendah, sementara kelompok 

penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki 

jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin, sehingga semakin 

tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan 

pengeluaran di antara penduduk miskin. 

Untuk pencapaian posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) 

Kabupaten Bireuen tahun 2019 sebesar 0,40 persen, sedikit lebih baik dari angka 

capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,66 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berusaha melakukan upaya 

perbaikan dan melakukan pengurangan terhadap P2 di Kabupaten Bireuen 

walaupun capaiannya masih jauh berada di bawah capaian nasional yang 

sebesar 0,37 persen. 

Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Bireuen tahun 2019 yang 

sebesar 0,40 persen, turun dari indeks keparahan kemiskinan tahun 2018 yang 

sebesar 0,53 persen. Penurunan ini sangat signifikan terlihat dari Indeks 



 
 

LAPORAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)                      
TAHUN 2020  

44 

 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Bappeda Kabupaten Bireuen 

keparahan kemiskinan kondisi 2015 yang sebesar 0,47 persen menjadi 0,40 di 

tahun 2019. 

Ukuran Kemiskinan
Kedalaman  Kemiskinan (P1)

Tahun 2019,2018,2017,2016,2015 (Publikasi)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Kedalaman  Kemiskinan (P1) ]

Publikasi 2015 2016 2017 2018 2019

Kedalaman Kemiskinan 
(P1)

2.1100 3.0700 2.9900 2.3100 1.7700

Ukuran Kemiskinan
Keparahan  Kemiskinan (P2)

Tahun 2019,2018,2017,2016,2015 (Publikasi)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Keparahan  Kemiskinan (P2) ]

Publikasi 2015 2016 2017 2018 2019

Keparahan Kemiskinan 
(P2)

0.4700 0.8400 0.8100 0.5300 0.4000

 

 

Kurva Insiden Pertumbuhan atau Growth Incidence 

Curve (GIC) mengukur pertumbuhan rata-rata tahunan masing-masing 

kelompok kesejahteraan (kuintil, desil, persentil, dll) dalam dua titik waktu atau 

tahun. SEPAKAT menggunakan desil sebagai kelompok kesejahteraan rumah 

tangga. Melalui kurva insiden pertumbuhan, ketimpangan pertumbuhan antar 

kelompok kesejahteraan dapat dibandingkan, sehingga dapat dianalisis apakah 

rumah tangga kaya semakin jauh meninggalkan rumah tangga miskin. 

https://sepakat.bappenas.go.id/wiki/Kuintil
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ada empat pendorong utama ketimpangan di IndonesIa yang 

menpengaruhi hidup generasi masa kini maupun masa depan. Untuk mengambil 

tindakan yang tepat, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengapa 

ketimpangan meningkat. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Pemerintah 

Indonesia dan didukung oleh Kementerian Urusan Luar Negeri dan Perdagangan 

Australia, Bank Dunia melaksanakan proyek penelitian yang menyelidiki 

masalah ini dan menemukan empat sebab utama. 

1. Ketimpangan peluang. Anak-anak miskin seringkali tidak memiliki 

kesempatan awal yang adil dalam hidup, sehingga mengurangi kemampuan 

mereka untuk sukses di masa depan. Setidaknya sepertiga ketimpangan 

disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu. 

2. Pekerjaan yang tidak merata. Pasar tenaga kerja terbagi menjadi pekerja 

berketerampilan tinggi yang upahnya semakin meningkat, dan pekerja yang 

tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut 

sehingga terjebak dalam pekerjaan berproduktivitas rendah, informal,dan 

berupah rendah. 

3. Tingginya konsentrasi kekayaan. Segelintir warga Indonesia meraup 

keuntungan lewat kepemilikan aset keuangan yang kadang diperoleh melalui 

korupsi, sehingga mendorong ketimpangan menjadi lebih tinggibaik saat ini 

maupun di masa mendatang. 

4. Ketahanan ekonomi rendah. Guncangan semakin umum terjadi dan sangat 

memengaruhi rumah tangga miskin danrentan, sehingga mengikis 

kemampuan mereka untuk memperoleh penghasilan dan berinvestasi dalam 

kesehatan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan derajat 

ekonomi mereka. 

Kebijakan publik dapat membantu indonesia memutus siklus 

ketimpangan antar generasi. Tingginya ketimpangan dapat dihindari. Para 

pembuat kebijakan dapat mengurangi ketimpangan dengan menangani faktor-

faktor di luar kendali individu yang memperparah ketimpangan. Bank Dunia 

merekomendasikan empat tindakan utama: 

1. Memperbaiki Layanan Publik Di Daerah, Anak-anak miskin seringkali tidak 

memiliki kesempatan awal yang adil dalam hidup, sehingga mengurangi 
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kemampuan mereka untuk sukses di masa depan. Setidaknya sepertiga 

ketimpangan disebabkan faktor-faktor di luar kendali individu. 

2. Menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik dan peluang melatih 

keterampilan bagi tenaga kerja. Kunci utama agar generasi berikutnya 

mendapatkan awal yang lebih baik adalah peningkatan pelayanan publik di 

daerah, sehingga dapat memperbaiki peluang kesehatan, pendidikan dan 

keluarga berencana bagi semua orang. 

3. Memastikan perlindungan dari guncangan, Kebijakan pemerintah dapat 

mengurangi frekuensi dan keparahan guncangan, selain juga memberikan 

mekanisme penanggulangan untuk memastikan bahwa semua rumah tangga 

memiliki akses ke perlindungan memadai jika guncangan melanda. 

4. Menggunakan pajak dan anggaran belanja pemerintah untuk mengurangi 

ketimpangan saat ini dan di masa depan. Kebijakan faskal yang berfokus 

pada peningkatan belanja pemerintah di bidang infrastruktur, kesehatan dan 

pendidikan, bantuan sosial dan jaminan sosial. Merancang sistem perpajakan 

yang lebih adil dengan memperbaiki sejumlah peraturan perpajakan yang 

saat ini mendukung terpusatnya kekayaan di tangan segelintir orang. 

Kurva Insiden Pertumbuhan
Tahun 2009 - 2019 (GIC)

Aceh - Kabupaten Bireuen
[ Tahun  2009201020112012201320142015  - 2019 ]

::: Termiskin 2 3 4 5 6 7 8 9 Terkaya

Jumlah 2.8099 3.2502 2.5034 2.3482 2.4285 2.4151 2.1830 2.5542 3.3098 3.8536
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Rata-rata Pengeluaran per Kapita
Berdasarkan Persentil
Tahun 2019 (Susenas)

Aceh - Kabupaten Bireuen
[  Rata-rata Persentil ]

::: P 10 P 20 P 30 P 40 P 50 P 60 P 70 P 80 P 90 P 100 Total

Rata Rata 401,456 495,479 552,143 598,098 673,166 788,843 910,916 1,087,626 1,461,796 5,805,427 12,774,94
9

Total 401,456 495,479 552,143 598,098 673,166 788,843 910,916 1,087,626 1,461,796 5,805,427 12,774,94
9

Rata-rata Pengeluaran per Kapita
Berdasarkan Kuintil

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Berdasarkan Kuintil ]

::: Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Total

Rata Rata 400,050 552,030 687,926 931,643 1,817,848 4,389,497

Total 400,050 552,030 687,926 931,643 1,817,848 4,389,497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara rata-rata, pengeluaran per kapita penduduk Provinsi Aceh - 

Kabupaten Bireuen dari tahun 2009 ke tahun 2019 tumbuh sebesar 2.7656 

persen. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam 25.5425 persen penduduk 

Provinsi Aceh - Kabupaten Bireuen tumbuh di bawah rata-rata. Pertumbuhan 

pengeluaran per kapita antara penduduk berpendapatan tinggi dan 
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berpendapatan rendah relatif sangat timpang, di mana penduduk 10 persen 

termiskin (desil 1) hanya bertumbuh sebesar 2.8099 persen, sementara 

penduduk 10 persen (desil 10) terkaya tumbuh hingga 3.8536 persen. 

2.2.2. KEMISKINAN NON KONSUMSI 

2.2.2.1.  PENDIDIKAN 

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan 

kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus 

diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada 

penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak 

penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase 

penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam 

suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara 

lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta 

Angka Partisipasi Murni (APM). 

2.2.2.1.1. ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH 

Angka Partisipasi Sekolah, merupakan ukuran daya serap lembaga 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indicator dasar 

yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan 

khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah 

semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. 

Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai 

meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam 

pendidikan. 
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Partisipasi Sekolah
Usia 7-24 Tahun

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Jumlah ]

::: Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Total

Bersekolah 30,745 26,661 20,881 21,486 17,534 117,307

Tidak Bersekolah 10,511 10,554 6,707 6,501 4,158 38,431

Total 41,256 37,215 27,588 27,987 21,692 155,738

Pendidikan Tertinggi
Total Tidak Ada Klasifikasi

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Jumlah ]

Pendidikan Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Tidak Bersekolah 21,653 20,911 16,716 12,166 6,410 77,856

SD 21,767 25,756 18,409 22,773 13,982 102,687

SMP 23,450 19,031 18,329 19,456 8,687 88,953

SMA 22,455 18,827 17,131 20,921 24,949 104,283

Diploma 1,217 306 1,523 774 2,979 6,799

Sarjana 4,461 1,538 4,739 4,634 10,818 26,190

Pascasarjana - - - - 177 177
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Partisipasi Sekolah
Usia 7-24 Tahun

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Jumlah ]

::: Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Total

Bersekolah 30,745 26,661 20,881 21,486 17,534 117,307

Tidak Bersekolah 10,511 10,554 6,707 6,501 4,158 38,431

Total 41,256 37,215 27,588 27,987 21,692 155,738

Partisipasi Sekolah
Usia 7-24 Tahun

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Dalam Kuintil (%) ]

::: Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Bersekolah 74.52 71.64 75.69 76.77 80.83

Tidak Bersekolah 25.48 28.36 24.31 23.23 19.17

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Partisipasi Sekolah
Usia 7-12 Tahun

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Jumlah ]

::: Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Total

Tidak Bersekolah 0 0 0 0 0 0

Bersekolah 13,849 13,894 12,272 8,449 5,427 53,891

Total 13,849 13,894 12,272 8,449 5,427 53,891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1.2. ANGKA PARTISIPASI KASAR(APK) 

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang 

sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka 

Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang 

bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah 

penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan 

pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi 

penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indicator yang paling 

sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing 

jenjang pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAPORAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)                      
TAHUN 2020  

52 

 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Bappeda Kabupaten Bireuen 

Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Kasar

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Tingkat Partisipasi Kasar (%) ]

::: kuintil 1 kuintil 2 kuintil 3 kuintil 4 kuintil 5

SD 122.26 106.19 106.85 99.35 104.09

SMP 87.46 89.19 84.87 102.06 101.59

SMA 86.01 82.42 115.35 117.64 86.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas memperlihatkan bahwa APK jenjang SD di 

Kabupaten Bireuen masih bermasalah dimana rata-rata APK SD di semua kuintil 

diatas 100 persen. Sehingga mempengaruhi APK untuk jenjang SMP dan SMA. 

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen, hal ini disebabkan karena populasi 

murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di 

luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai 

contoh, banyak anak-anak usia di ats 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD 

atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. 

Adanya siswa dengan usia lebih tua di banding usia standar di jenjang 

pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat 

masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda di banding usia standar yang 

duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah 

di usia yang lebih muda. 
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Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni Tidak Ada Klasifikasi

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Tingkat Partisipasi Murni (%) ]

::: kuintil 1 kuintil 2 kuintil 3 kuintil 4 kuintil 5

SD 97.10 98.57 97.80 95.03 97.97

SMP 80.23 78.52 78.37 88.42 97.95

SMA 65.75 61.99 87.93 75.31 85.06

2.2.2.1.3. ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) 

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada 

kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan 

yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia 

sekolah yang bersangkutan. Bila Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk 

mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat 

memanfaaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa 

melihat berapa usianya, maka APM mengukur proporsi anak yang bersekolah 

tepat waktu. 

Dari grafik diatas, menunjukkan bahwa APM Kabupaten Bireuen sudah 

cukup baik. Dimana perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada 

semua jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai sudah di atas 60 

persen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SD

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % dalam Kuintil ]

Pendidikan_SD Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Bersekolah 
SD/sederajat

97.10 98.57 97.80 95.03 97.97

Tidak bersekolah 
SD/sederajat

2.90 1.43 2.20 4.97 2.03

total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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APM Sekolah Dasar terendah di dapati pada rumah tangga kuintil 4, 

dimana rumah tangga dengan penegluaran menengah ke atas belum sepenuhnya 

dapat bersekolah, hanya 95,03 persen yang dapat berpartisipasi sekolah. Dan 

masih terdapat anggota rumah tangga di kuintil 4, yang tidak mampu 

bersekolahdi jenjang pendidikan SD sebesar 4,97 persen.  

Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SD

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % antar Kuintil ]

Pendidikan_SD Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Bersekolah 
SD/sederajat

25.62 26.09 22.87 15.30 10.13 100.00

Tidak bersekolah 
SD/sederajat

28.69 14.20 19.27 29.98 7.85 100.00

Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SD

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

Pendidikan_SD Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Bersekolah 
SD/sederajat

13,447 13,695 12,002 8,029 5,317 52,490

Tidak bersekolah 
SD/sederajat

402 199 270 420 110 1,401

total 13,849 13,894 12,272 8,449 5,427 53,891
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Ada berbagai upaya yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah, 

dimana salah satunya adalah diharapkan Setiap Sekolah Dasar (SD) menerapkan 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dalam hubungan dengan 

manajemen sekolah, setiap SD diharapkan dapat (1) merumuskan visi dan misi 

yang jelas terarah sesuai dengan visi dan misi dan standar mutu pendidikan 

nasional; (2) merencanakan dan melaksanakan program - program SD yang telah 

ditetapkan; (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; 

(4) menyusun laporan dan mengevaluasi keberhasilan program; (5) 

merumuskan program baru sebagai kelanjutan dari program yang telah 

dilaksanakan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SMP

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

Pendidikan_SMP Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Bersekolah 
SMP/sederajat

7,623 4,706 3,254 3,649 2,961 22,193

Tidak bersekolah 
SMP/sederajat

1,878 1,287 898 478 62 4,603

total 9,501 5,993 4,152 4,127 3,023 26,796
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Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SMP

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % antar Kuintil ]

Pendidikan_SMP Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Bersekolah 
SMP/sederajat

34.35 21.20 14.66 16.44 13.34 100.00

Tidak bersekolah 
SMP/sederajat

40.80 27.96 19.51 10.38 1.35 100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SMA

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

Pendidikan_SMA Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Bersekolah 
SMA/sederajat

3,970 4,486 3,396 3,194 3,654 18,700

Tidak bersekolah 
SMA/sederajat

2,068 2,751 466 1,047 642 6,974

total 6,038 7,237 3,862 4,241 4,296 25,674
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Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SMP

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % dalam Kuintil ]

Pendidikan_SMP Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Bersekolah 
SMP/sederajat

80.23 78.52 78.37 88.42 97.95

Tidak bersekolah 
SMP/sederajat

19.77 21.48 21.63 11.58 2.05

total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SMA

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

Pendidikan_SMA Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Bersekolah 
SMA/sederajat

3,970 4,486 3,396 3,194 3,654 18,700

Tidak bersekolah 
SMA/sederajat

2,068 2,751 466 1,047 642 6,974

total 6,038 7,237 3,862 4,241 4,296 25,674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk tingkat partisipasi murni jenjang pendidikan SMP, menunjukkan 

bahwa rumah tangga kuintil 3 yang paling rendah partisipasi nya dalam 

bersekolah hanya sebesar 78,37 persen dan masih ada sebesar 21,63 anggota 

rumah tangga kuintil 3 yang tidak mampu bersekolah. 
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Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SMA

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % dalam Kuintil ]

Pendidikan_SMA Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Bersekolah 
SMA/sederajat

65.75 61.99 87.93 75.31 85.06

Tidak bersekolah 
SMA/sederajat

34.25 38.01 12.07 24.69 14.94

total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Tingkat Partisipasi Pendidikan
Partisipasi Murni APM SMA

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % antar Kuintil ]

Pendidikan_SMA Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Bersekolah 
SMA/sederajat

21.23 23.99 18.16 17.08 19.54 100.00

Tidak bersekolah 
SMA/sederajat

29.65 39.45 6.68 15.01 9.21 100.00
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Partisipasi pendidikan diharapkan dapat menjadi tolak ukur proses 

warga sekolah dan masyarakat terlibat aktif baik secara individual maupun 

kolektif, secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan keputusan, 

pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau 

pengevaluasian pendidikan di sekolah. Partisipasi sebagai prasyarat penting bagi 

peningkatan mutu. Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau 

obyektivasi dari sekolah dan orang tua dalam tujuan sekolah. Artinya, partisipasi 

tidak cukup dipahami oleh sekolah sebagai bagian yang penting bagi 

keberhasilan sekolah dalam peningkatan mutu, karena tujuan mutu menjadi sulit 

diperoleh jika pemahaman dalam dunia intersubyektif (siswa, orang tua, guru) 

menunjukkan kesenjangan pengetahuan tentang mutu. Artinya, partisipasi 

masyarakat dalam peningkatan mutu berhasil jika ada pemahaman yang sama 

antar sekolah dalam menjadikan anak berprestasi.   

Memenuhi harapan mutu pendidikan yang tinggi tentu diperlukan 

desentralisasi terhadap fungsi-fungsi manajemen di sekolah untuk 

mengoptimalkan kebijakan pada tingkat manajemen sekolah dalam 

melaksanakan programnya. Desentralisasi fungsi-fungsi administrasi dan 

manajemen ini memberi kewenangan kepada kepala sekolah bersama seluruh 

personal sekolah untuk menentukan visi dan misi, menyusun perencanaan 

sekolah, membagi tugas kepada seluruh personal, memimpin penyelenggaraan 

program sekolah, melakukan pengawasan dan perbaikan sesuai dengan 

keperluan. 

Pemerintah Daerah dapat menitikberatkan tanggung jawab Kepala 

sekolah bersama dewan guru serta warga sekolah untuk dapat secara transparan 

dan bertanggungjawab melaksanakan visi, misi dan program sekolah yang 

diamanatkan oleh masyarakat dan seluruh pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). Pengawasan dan pengendalian mutu di sekolah dilaksanakan 

secara internal, eksternal, serta transparan dengan prinsip akuntabilitas publik. 

Evaluasi pelaksanaan program sekolah untuk mengetahui tingkat efisiensi dan 

efektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian 

kinerja sekolah sebagai satu kesatuan secara menyeluruh. Pada waktu-waktu 

tertentu dilakukan penilaian input, proses, output dan outcome pendidikan serta 

manajemen sekolah sebagai bagian dari kegiatan akreditasi sekolah.  
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Umpan balik dari peningkatan partisipasi ini diharapkan warga sekolah 

berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan 

keputusan, perencanaan, spengawasan atau pengevaluasian pendidikan di 

sekolah.      

2.2.2.1.4. ANGKA MELEK HURUF 

Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang 

memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf 

arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dan lain-lain) terhadap penduduk usia 

15 tahun ke atas tanpa harus mengerti apa yang di baca atau ditulisnya. 

Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena 

membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH 

merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah 

terbuka terhadap pengetahuan. 

Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi 

menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program 

keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh 

kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan 

melanjutkan pembelajaran. 

AMH Kabupaten kabupaten Bireuen Tahun 2019 rata-rata perkuintil sudah 

sangat baik, walaupun AMH kuintil 2 sebesar 97,89 persen, artinya sekitar 97,98 persen 

penduduk di Kabupaten Bireuen yang berumur 15 tahun ke atas yang berada di kuintil 2 

dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. 

AMH Kabupaten Bireuen untuk kuintil 5 sudah mencapai 100 persen dimana 

keseluruhan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berada di kuintil 5 seluruhnya 

dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. 
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Pendidikan
[SDG] Angka Melek Huruf usia 15+

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

SDG_Melek_Huruf Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Buta huruf 941 1,468 741 570 - 3,720

Melek Huruf 72,106 67,951 61,251 68,643 60,144 330,095

total 73,047 69,419 61,992 69,213 60,144 333,815

Pendidikan
[SDG] Angka Melek Huruf usia 15+

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % dalam Kuintil ]

SDG_Melek_Huruf Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Buta huruf 1.29 2.11 1.20 0.82 0.00

Melek Huruf 98.71 97.89 98.80 99.18 100.00

total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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AMH Kabupaten kabupaten Bireuen Tahun 2019 sebesar 99,18 persen, 

artinya sekitar 99,18 persen penduduk di Kabupaten Bireuen yang berumur 15 

tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan
[SDG] Angka Melek Huruf usia 15+

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % antar Kuintil ]

SDG_Melek_Huruf Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Buta huruf 25.30 39.46 19.92 15.32 0.00 100.00

Melek Huruf 21.84 20.59 18.56 20.79 18.22 100.00

Pendidikan
[SDG] Angka Melek Huruf usia 15-59

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

SDG_Melek_Huruf Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Buta huruf 364 143 400 - - 907

Melek Huruf 65,157 60,905 54,421 59,456 53,389 293,328

total 65,521 61,048 54,821 59,456 53,389 294,235
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Pendidikan
[SDG] Angka Melek Huruf usia 15-59

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % antar Kuintil ]

SDG_Melek_Huruf Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Buta huruf 40.13 15.77 44.10 0.00 0.00 100.00

Melek Huruf 22.21 20.76 18.55 20.27 18.20 100.00

Pendidikan
[SDG] Angka Melek Huruf usia 15-59

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % dalam Kuintil ]

SDG_Melek_Huruf Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Buta huruf 0.56 0.23 0.73 0.00 0.00

Melek Huruf 99.44 99.77 99.27 100.00 100.00

total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu dari ibunya. Terdengar 

mudah dilakukan, apalagi dengan rasa sayang dan kebahagiaan ibu yang baru 

melahirkan sang bayi. Pemberian ASI ekslusif dari kuintil 1 sampai kuintil 4 

berfluktuasi, karena di kuintil 4 angka menunjukkan hanya (1.101 jiwa atau 

21,56 persen) yang memberikan ASI eksklusif, mungkin disebabkan sang ibu 

yang bekerja di luar rumah dan tidak bisa sepenuhnya memberikan ASI eksklusif 

untuk bayinya. 

Sedangkan untuk bayi yang tidak mendapatkan ASI ekskusif terdapat di 

kuintal 1 (3.522 jiwa atau 36,78 persen) karena sang ibu yang kurang mampu 

menyediakan makanan bergizi untuk dirinya karena faktor ekonomi sehingga air 

ASI nya tidak cukup, maka diganti dengan memberikan pisang atau air tajin 

untuk bayinya. Mereka yang di kuintal 1 lebih banyak menjadi petani, bekerja 

sebagai asisten rumah tangga yang menerima upah bulanan/harian, dengan 

penghasilan yang kurang. 

Bayi yang tidak menyusui secara eksklusif dikemudian hari akan 

cenderung menjadi anak dengan resiko obesitas. ASI eksklusif memiliki manfaat 

yang sangat besar untuk kesehatan bayi. Bayi yang meminum ASI terbukti jarang 

Kesehatan
ASI Eksklusif bayi 6 bulan

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

exclusive6 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Mendapat ASI 
eksklusif minimal 6 
bulan

1,174 1,396 1,435 1,101 - 5,106

Tidak mendapat ASI 
eksklusif minimal 6 
bulan

3,522 1,541 1,366 2,253 895 9,577

total 4,696 2,937 2,801 3,354 895 14,683
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mengalami infeksi dibandingkan dengan bayi yang minum susu formula, ini 

karena ASI mengandung berbagai zat dan nutrisi yang menunjang 

perkembangan imun tubuh bayi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kesehatan adalah hak setiap orang, Pemerintah telah berupaya merintis 

beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan. Adapun kepemilikan 

jaminan kesehatan dari pemerintah terdapat di kuintil 3 lebih tinggi yaitu 

(21.299 jiwa atau 20,72 persen)  jika dibandingkan dengan kuintil yang lain. 

Mungkin kuintil 3 masyarakatnya sudah tahu bahwa kesehatan itu penting, maka 

mereka mengurus jaminan kesehatan dari pemerintah, karena mereka sadar 

akan terjadinya resiko sakit dikemudian hari. Suka atau tidak suka akan tiba 

saatnya bagi seseorang akan mengalami sakit dan memerlukan BPJS untuk 

pengobatan atau perawatan agar sembuh dari penyakitnya. Beberapa 

masyarakat mengikuti asuransi atau jaminan sosial baik bersifat wajib atau 

sukarela. 

Sedangkan yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah 

terdapat di kuintil 5 yaitu (2.506 jiwa atau 52,16 persen), karena mereka 

sanggup membayar biaya kesehatan kalau mereka sakit, dan mereka dengan 

bebas bisa memilih rumah sakit mana yang akan mereka berobat karena mereka 

punya biaya sendiri. Mereka juga tidak mau mengantri lama jika berobat ke 

puskesmas dengan fasilitas BPJS, mereka lebih memilih berobat ke dokter 

Kesehatan
[SDG] Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

SDG_010201 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Memiliki setidaknya 
1 jaminan 
kesehatan dari 
pemerintah (BPJS 
Kesehatan/Jamkes
mas/Jamkesda)

20,652 21,128 21,299 20,674 19,029 102,782

Tidak memiliki 
jaminan kesehatan 
dari pemerintah 
(BPJS 
Kesehatan/Jamkes
mas/Jamkesda)

912 334 345 707 2,506 4,804

total 21,564 21,462 21,644 21,381 21,535 107,586
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praktek. Waktu tunggu di rumah sakit sering menjadi sumber keluhan pasien, 

karena sakit saja sudah menjadi sebuah penderitaan, apalagi menunggu lama 

untuk mendapatkan pelayanan dari petugas rumah sakit atau puskesmas, 

membuat rumah sakit atau puskesmas adalah neraka di bumi bagi pasien dan 

keluarganya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemilikan jaminan kesehatan lebih besar terdapat di kuintil 4 (96,69 

persen), dimana banyak masyarakat yang sakit dengan keluhan pilek, demam, 

diare, sakit gigi dan lain sebagainya, mereka hanya berobat ke puskesmas utk 

rawat jalan dengan fasilitas BPJS. Sebagian masyarakat yang termasuk dalam 

kelompok berpenghasilan menengah ke atas atau kuintil 4 mereka lebih sering 

menggunakan fasilitas BPJS untuk kesehatannya, karena menurut mereka harus 

punya perlindungan kesehatan karena biaya berobat mahal dan mereka ingin 

sehat dan bisa terus bekerja untuk bisa menyekolahkan anak – anaknya dan 

menghidupi keluarganya tanpa ada halangan dengan alasan sakit. BPJS juga 

membantu mengurangi resiko finansial secara tidak terduga ketika seseorang 

sakit. 

Masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah yang 

paling banyak terdapat di kuintil 5 (11,64 persen), karena di kuintil 5 mereka 

Kesehatan
[SDG] Kepemilikan Jaminan Kesehatan

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  % dalam Kuintil ]

SDG_010201 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Memiliki setidaknya 1 
jaminan kesehatan dari 
pemerintah (BPJS 
Kesehatan/Jamkesmas/
Jamkesda)

95.77 98.44 98.41 96.69 88.36

Tidak memiliki jaminan 
kesehatan dari 
pemerintah (BPJS 
Kesehatan/Jamkesmas/
Jamkesda)

4.23 1.56 1.59 3.31 11.64

total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Kesehatan
[SDG] Kelahiran di Fasilitas Kesehatan  untuk 40% penduduk termiskin

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

SDG_010301 Kuintil 1 Kuintil 2 total

Lahir di fasilitas kesehatan 7,020 3,716 10,736

total 7,020 3,716 10,736

lebih memilih berobat ke klinik swasta, dengan alasan tidak perlu mengantri 

lama, pelayanan juga lebih bagus, karena mereka yang ada di kuintil 5 termasuk 

penduduk terkaya, apa yang mereka inginkan bisa mereka bayar dengan uang. 

Malah mereka lebih banyak yang berobat ke luar negeri. Saat orang di kuintil 5 

sakit, mereka langsung bisa di rujuk ke rumah sakit mana saja yang mereka 

inginkan, tanpa terkendala denga biaya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantangan terbesar disektor kesehatan yaitu menurunkan angka 

kematian ibu saat melahirkan. Kelahiran di fasilitas kesehatan, agar ibu hamil 

dan bayi dapat secara cepat dan tepat mendapatkan pelayanan pertolongan 

persalinan sesuai standar. Mengenali secara dini tanda – tanda bahaya 

kehamilan, persalinan dan nifas. Memberikan pelayanan yang cepat dan tepat 

bila terjadi komplikasi. Lahir difasilitas kesehatan terbanyak terdapat di kuintil 1 

(7,020 jiwa), dimana kuintil 1 ibu yang melahirkan karena status ekonomi 

keluarga, pekerjaan suami, jarak melahirkan dan umur saat melahirkan terakhir. 

Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu 

persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat 

kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk kerumah sakit. 

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang 

aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya 

kesehatan lainnya. 
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Kesehatan
[SDG] Imunisasi lengkap (tanpa HB3) untuk bayi 12-23 bulan

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

SDG_010302 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Mendapat 
imunisasi lengkap 
(tanpa HB3)

3,153 2,242 310 158 570 6,433

Tidak mendapat 
imunisasi lengkap 
(tanpa HB3)

6,779 5,705 1,947 2,140 - 16,571

total 9,932 7,947 2,257 2,298 570 23,004

Persalinan di rumah itu sangat beresiko, pada saat seorang ibu 

melahirkan dirumah, beresiko tinggi bila mengalami pendarahan atau infeksi 

yang tidak tertolong. Sementara bagi ibu hamil yang rumahnya jauh dari 

puskesmas bisa menggunakan program yang sudah dijalankan oleh Kemenkes, 

rumah tunggu persalinan. Program tersebut memang untuk mengakomodir ibu 

hamil jelang persalinan yang jarak tempat tinggalnya jauh dari fasyankes. 

Pemilihan bidan sebagai penolong persalinannya bukan karena mereka tahu tentang 

persalinan yang baik dan sehat melainkan karena alasan lain seperti karena bidan 

tersebut yang memeriksa sejak awal atau karena kelahiran anak-anak sebelumnya 

ditolong oleh bidan yang sama. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Imunisasi merupakan proses pemberian vaksin pada seseorang untuk 

memberikan kekebalan terhadap penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan cacat 

atau bahkan kematian. Imunisasi wajib sudah terbukti aman dan bermanfaat untuk 

mencegah penularan penyakit pada anak sekaligus mencegahnya menularkan penyakit 

kepada anak yang lain. Meski terjangkit infeksi, anak yang sudah mendapatkan 

imunisasi juga biasanya akan menunjukkan gejala yang lebih ringan dibandingkan anak 

yang tidak diberikan imunisasi. Salah satu imunisasi hepatitis B bertujuan untuk 

mencegah penyakit hepatitis B, yaitu infeksi hati yang dapat menimbulkan komplikasi 

berbahaya, seperti sirosis dan kanker hati. Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin 

hepatitis B. Vaksin tersebut diberikan pada bayi sebanyak 4 kali. Pemberian pertama 
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Kesehatan
[SDG] Angka kontrasepsi

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

SDG_010303 Kuintil 1 Kuintil 2 total

Memakai kontrasepsi 8,826 6,105 14,931

Tidak memakai kontrasepsi 9,706 11,835 21,541

total 18,532 17,940 36,472

dilakukan segera setelah bayi lahir atau paling lambat 12 jam setelah kelahiran. Lalu, 

vaksin kembali diberikan secara berturut-turut pada usia 2, 3, dan 4 bulan. 

Namun masih ada bayi yang berusia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi 

lengkap (tanpa HB3), terdapat di kuntil 1 sebanyak (3,153 jiwa atau 49,01 persen). Jika 

bayi terlahir dari ibu yang terjangkit hepatitis B, maka pemberian imunisasi hepatitis B 

pada bayi wajib diberikan dalam waktu paling lambat 12 jam setelah lahir. Bayi tersebut 

juga perlu mendapatkan suntikan imunoglobulin hepatitis B (HBIG) untuk menghasilkan 

kekebalan tubuh terhadap virus hepatitis B dalam waktu cepat. Penyakit hepatitis B 

sering kali tidak menimbulkan gejala, sehingga penderitanya tidak menyadari bahwa dia 

telah terinfeksi. 

Ada juga yang tidak mendapat imunisasi lengkap (tanpa HB3), terbanyak 

terdapat di kuintil 1 juga (6,779 jiwa atau 40,91 persen). Mereka kurang paham bahaya 

dari penyakit tersebut, penyakit hepatitis B adalah penyakit berat yang mempengaruhi 

hati. Gejala awal di mulai dari demam, nyeri sendi, nyeri perut, dan penyakit kuning. 

Masih banyak yang kurang paham bahwa itu gejala dari hepatitis B.  

Selain disebabkan oleh virus, hepatitis juga dapat disebabkan oleh beberapa 

kondisi seperti : 

1. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. 

2. Obat – obatan tertentu. 

3. Penyakit outoimun. 
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Kesehatan
[SDG] Kelahiran dibantu tenaga terlatih

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

SDG_030103 Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Dibantu tenaga 
terlatih

7,020 3,716 4,605 3,377 1,997 20,715

total 7,020 3,716 4,605 3,377 1,997 20,715

Penggunaan kontrasepsi tidak saja bertujuan untuk mengendalikan 

kelahiran tetapi juga memiliki berbagai manfaat lainnya, antara lain terjaganya 

kesehatan reproduksi sehingga meminimalisir risiko penyakit yang berkaitan 

dengan organ reproduksi seperti kanker payudara, kanker serviks, dan 

sebagainya. Angka kontrasepsi yang memakai kontrasepsi terbanyak di kuintil 1 

sebesar (8,826 jiwa atau 59,11 persen). Dimana dikuntil 1 ini masyarakat merasa 

kalau banyak anak mereka tidak sanggap untuk menghidupi dan membiayai 

sekolah mereka, karena faktor ekonomi. Program KB merupakan salah satu 

solusi efektif untuk mengatasi masalah kependudukan yaitu menurunkan angka 

kematian ibu dan bayi. 

Masyarakat di kuintl 2 banyak yang tidak memakai kontrasepsi sampai 

mencapai angka (11,835 jiwa atau 54,94 persen), ini menunjukkan angka 

kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi lebih rendah. Padahal 

jumlah penduduk kini sudah membludak dan akan menjadi ancaman serius jika 

tidak diimbangi ketersediaan pangan dan lapangan kerja. Mereka masih punya 

persepsi bahwa anak merupakan sumber investasi di masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salah satu upaya untuk mengurangi angka mortalitas dan morbiditas ibu 

dan bayi baru lahir adalah dengan memastikan kelahiran bayi dibantu oleh 
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Kesehatan
Bantuan PKH

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

pkh Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 total

Punya 62,954 48,747 33,324 4,246 149,271

Tidak Punya 47,085 47,148 53,026 1,053 148,312

total 110,039 95,895 86,350 5,299 297,583

tenaga kesehatan terlatih, terakreditasi seperti bidan, dokter atau perawat, yang 

telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mengelola kehamilan normal (tanpa komplikasi), dan masa nifas, serta mampu 

melakukan identifikasi, manajemen dan rujukan komplikasi pada Ibu dan bayi 

baru lahir.  

Kelahiran yang dibantu tenaga terlatih banyak terdapat di kuintil 1 yaitu 

(7,020 jiwa atau 33,89 persen), karena pemerintah telah memberikan pelayanan 

kesehatan gratis bagi ibu yang melahirkan di pusat kesehatan yang telah 

ditunjukkan. Pelayanan kesehatan gratis ini dimanfaatkan oleh masyarakat di 

kuintil 1. Keberadaan bidan di desa akan memberikan kontribusi pemanfaatan 

tenaga kesehatan karena persalinan bisa setiap saat terjadi baik siang maupun 

malam, sehingga keberadaan bidan di tempat memudahkan untuk meminta 

pertolongan yang cepat dan terjangkau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bidang kesehatan, bansos PKH dikhususkan untuk Ibu hamil dan 

balita. Bantuan yang dianggarkan cukup besar dalam bidang kesehatan ini 

dibandingkan dengan bantuan pada bidag pendidikan. Untuk bidang pendidikan 

berdasarkan tingkatannya senilai antara 200.000 - 500.000, sedangkan pada 

bidang kesehatan bantuan yang diterimakan mencapai 600.000 setiap triwulan. 

Pemerintah memiliki tujuan tersendiri mengapa anggaran kesehatan jauh lebih 
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tinggi dibanding dengan anggraan pendidikan, salah satunya adalah usaha 

pemerintah untuk menekan angka stunting yang ada di Indonesia ini. 

Sejauh ini program kesehatan bantuan PKH banyak terdapat di kuintil 1, 

sebanyak (62,954 jiwa atau 42,17 persen) karena masyarakat dikuintil 1 

memang membutuhkan bantuan tersebut untuk persiapan persalinan, obat-

obatan, masa pertumbuhan dan berbagai perlengkapan lainnya. Untuk itu masyarakat 

harus rajin mengecek kesehatannya, karena sudah ada biaya, apalagi bagi lansia, setiap 

bulan harus rutin mengecek kesehatan di posyandu dan melaporkan hasilnya kepada 

pendamping PKH. Tujuan dari PKH adalah untuk mengurangi angka dan 

memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta 

mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari 

kelompok paling miskin. Dalam jangka pendek program ini bertujuan 

mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus 

mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat 

keluar dari perangkap kemiskinan. 

Masih ada juga masyarakat yang tidak punya bantuan PKH untuk kesehatannya, 

mereka terdapat di kuintil 3, sebanyak (53,026 jiwa atau 35,75 persen). Mereka yang 

ada di kuintil 3 termasuk masyarakat yang mampu atau pengeluaran moderat, mereka 

tidak pantas untuk menerima program PKH. Kegiatan Program Keluarga Harapan ini 

adalah salah satu kunci atau cara yang tepat untuk menjawab persoalaan 

kemiskinan yang selama ini ada di masyarakat kita. Karena program keluarga 

harapan (PKH) ini adalah salah satu program yang memberikan bantuan dana 

atau uang kepada masyarakat miskin (RTSM) tanpa dikembalikan lagi uangnya, 

dengan catatan masyarakat miskin atau RTSM yang mempunyai balita dan anak 

usia sekolah berkewajiban untuk periksakan setiap 2 (dua) minggu ke posyandu 

atau puskesmas, dan bagi RTSM yang mempunyai anak usia sekolah 

berkewajiban untuk di daftarkan dan disekolahkan. 
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Kesehatan
Angka Kontrasepsi Jangka Panjang

Tahun 2019 (Susenas)
Aceh - Kabupaten Bireuen

[  Data ]

MKJP Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 total

Memakai 
kontrasepsi jangka 
panjang

373 954 1,154 427 1,179 4,087

Tidak memakai 
kontrasepsi jangka 
panjang

8,453 5,151 4,698 3,413 2,819 24,534

total 8,826 6,105 5,852 3,840 3,998 28,621

 

 

 

 

 

 

 

 

Memakai kontrasepsi jangka panjang lebih banyak di kuintil 5, sebanyak 

(1,179 jiwa atau 28,85 persen), karena masyarakat kuintil 5 tidak mau repot 

mengurus anak – anak yang banyak, karena mereka wanita pekerja atau karier, 

mereka lebih sibuk dengan pekerjaan mereka. Bagi sebagian ibu – ibu yang 

berpenghasilan lumayan, masa- masa setelah melahirkan merupakan masa yang 

cukup melelahkan, karena waktu istirahat otomatis berkurang, maka mereka 

kemudian cukup realistis untuk tidak menambah anak lagi, setidaknya sampai 

mereka siap untuk kembali menjalani fase bersalin kembali dengan senang hati. 

Penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang pun menjadi salah satu solusinya.  

Sedangkan yang tidak memakai kontrasepsi jangka panjang banyak 

terdapat di kuintil 1, sebanyak (8,453 jiwa atau 34,45 persen), karena harganya 

lebih murah, maka mereka lebih memilih kontrasepsi jangka pendek. Pemerintah 

juga menganjurkan supaya masyarakat di kuintil 1 tidak menggunakan 

kontrasepsi jangka panjang karena biaya yang mahal, dan tingkat kelahiran bayi 

pada kuintil ini  masih sangat tinggi. Bagi pasangan suami istri di kuintil ini 

masih beranggapan keberadaan anak – anak bisa diberdayakan semenjak balita 

untuk mencari nafkah, sekalipun untuk diajak mengemis. Praktik semacam ini 

bukanlah hal yang asing dewasa ini. Hal ini semakin marak dan makin buruk 

karena tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah atas praktik nista 

semacam ini, dan juga tidak ada hukum yang tegas bagi ayah dan ibu yang 

mengkomersialkan anak – anak seperti ini. 
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BAB III 

TINJAUAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 
 
 

3.1.   ANGGARAN PENDAPATAN  DAN BELANJA DAERAH 

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan 

rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No.17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, Fungsi APBD adalah (1) Fungsi Otorisasi, anggaran daerah 

merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang 

bersangkutan. (2) Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman 

bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 

(3) Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai 

apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan. (4) Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk 

mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas perekonomian. (5) Fungsi Distribusi, anggaran daerah 

harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (6) Fungsi 

Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk 

memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 

Sudah seharusnya pengelolaan anggaran dan belanja yang disusun dalam 

berbagai perencanaan pembangunan di daerah pada akhirnya mampu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, antara lain mampu mengurangi tingkat 

kemiskinan di daerah. Hal yang penting untuk dilihat adalah sejauh mana 

pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan pengaruh 

dan dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan dari tahun 

ke tahun. Semangat otonomi daerah harus mampu memberdayakan segenap 

potensi yang dimiliki daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kemajuan daerah. Pembelanjaan yang dilakukan pemerintah 

daerah sudah seharusnya mampu mengurangi masalah kesejahteraan yang 

masih membelit sebagian masyarakat yakni kemiskinan. 
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Pos-pos belanja yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat 

harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Sesuai dengan aturan 

otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka pos-pos yang paling 

vital menyentuh langsung kesejahteraan rakyat adalah Belanja Bantuan Sosial 

dan Belanja Modal. 

Belanja bantuan sosial memang dikhususkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat baik dalam bentuk barang maupun uang. Sedangkan 

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pembangunan 

seperti aset daerah, infrastruktur, sarana dan prasarana dasar di daerah. Oleh 

karena itu peran kedua jenis belanja ini sangat penting sebab jika belanja 

bantuan sosial dan belanja modal disalurkan tepat sasaran dan mengalami 

peningkatan setiap tahunnya maka diharapkan akan memberikan pengaruh 

terhadap kesejahteran masyarakat terutama mampu mengurangi tingkat 

kemiskinan. Pada sisi yang lain pengelolaan keuangan daerah yang baik dengan 

realisasi pembelanjaan tepat sasaran sesuai program kerja yang telah tersusun 

maka pengeluaran pemerintah akan berdampak positif terhadap perekonomian 

terutama pertumbuhan ekonomi.  

Realita yang terjadi di hampir seluruh daerah di Aceh pasca otonomi 

daerah bergulir dalam hal pembelanjaan ialah bahwa share atau bagian belanja 

untuk pembangunan dan kehidupan sosial masih lebih rendah dibandingkan 

dengan belanja rutin dan operasional. Jika bagian belanja pembangunan atau 

belanja modal dan belanja sosial lebih rendah dari belanja rutin dan operasional 

maka akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat terutama 

terhadap tingkat kemiskinan.  

Selain itu pengeluaran pemerintah juga memiliki hubungan erat dengan 

pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu jika pertumbuhan ekonomi rendah 

setiap periodenya pasti akan berdampak juga terhadap kesejahteraan 

masyarakat terutama terhadap tingkat kemiskinan. Anggaran pembangunan di 

Kabupaten Bireuen sampai saat ini masih mengandalkan dana transfer atau dana 

perimbangan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan yang diterima 

pemerintah Kabupaten Bireuen terdiri atas bagi hasil pajak, bagi hasil bukan 

pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 
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Dalam konsep keuangan daerah di era otonomi saat ini salah satu hal 

yang sangat penting adalah memahami dan mengetahui sejauh mana pengaruh 

dan dampak pengeluaran pemerintah dan perkembangan ekonomi terhadap 

indikator kesejahteraan masyarakat.  Masalah yang sering terjadi pada 

perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan 

daerah ialah sejauh mana pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan Ekonomi 

memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal 

inilah maka sangat penting bagi para pengambil kebijakan untuk mengetahui 

pengaruh belanja modal, belanja sosial dan pertumbuhan ekonomi terhadap 

tingkat kemiskinan di Kabupaten Bireuen sehingga para pengambil kebijakan 

dapat memastikan ketepatan pelaksanaan percepatan program di Kabupaten 

Bireuen yang mengacu pada peralatan monitoring dan evaluasi 6 T (tepat 

program, tepat sasaran, tepat lokus, tepat cara penyaluran, tepat waktu dan 

tepat jumlah). 

Belanja Modal ialah bagian realisasi belanja APBD yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Kabupaten Bireuen yang dilakukan untuk pengadaaan aset tetap dan 

aset lainnya serta infrastruktur dan sarana-prasarana pembangunan yang diukur 

dalam satuan Rupiah pertahun. 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan fungsi 

maupun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 

kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang 

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan 

bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah 

daerah. 

3.1.1. ANGGARAN BELANJA SEKTORAL 

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah  untuk mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan 

pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi 

tertentu secara sistematis untuk suatu priode. Anggaran juga merupakan sebuah 

proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber 

daya alam yang dimiliki pada kebutuhan – kebutuhan yang tidak terbatas untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga anggaran dapat dianggap sebagai alat 
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pengendali untuk membandingkan sampai sejauh mana hasil yang dicapai 

dengan rencana yang telah dicapai. Disamping itu anggaran merupakan hal 

penting bagi pemerintahan karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.  

3.1.2.  KOMPOSISI ANGGARAN BELANJA SEKTORAL 
 

Kabupaten Bireuen sampai saat ini belum mampu untuk lepas dari 

masalah kemiskinan, hal ini terlihat dari peranan pemerintah Kabupaten Bireuen 

dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang tercermin dalam realisasi 

pembelanjaan dalam APBD setiap tahunnya terutama dalam realisasi 

pembelanjaan dalam pos belanja modal dan belanja sosial. 

Pada sisi yang lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen setiap 

tahunnya diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan tingkat 

kemiskinan. Usaha pemerintah Kabupaten Bireuen dalam meningkatkan 

kesejahteraan dalam hal ini mengurangi tingkat kemiskinan juga dapat dilihat 

dari besaran dana atau belanja yang dikucurkan setiap tahunnya baik dalam sisi 

belanja tidak langsung maupun belanja tidak langsung. Namun realisasi belanja 

yang diharapkan dapat menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat melalui 

pengurangan tingkat kemiskinan adalah melalui belanja modal dan belanja sosial 

serta besaran laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen. Menurunnya 

realisasi belanja modal tahun 2016 serta belanja sosial tahun 2016 dan 2017 

disebabkan oleh adanya pergeseran belanja dari pos belanja modal dan sosial 

dialihkan ke pos belanja rutin. Alokasi ini juga berkaitan dengan masalah 

keuangan daerah Kabupaten Bireuen pada tahun-tahun sebelumnya. 

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah berupaya dalam melaksanakan 

berbagai kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan, salah satunya 

adalah program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini 

cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin. 

Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada 

karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan 

ketergantungan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan pemerintah daerah 

belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara 

rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh 
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karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, 

terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah kemiskinan 

secara tuntas. 

 
Tabel 3.1  

Anggaran dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bireuen 

Tahun 
Anggaran Kemiskinan 

(Rupiah) 
 

Jumlah Penduduk Miskin 
(Jiwa) 

2015 72.242.794.470 73.140 

2016 56.402.885.429 70.440 

2017 55.192.467.033 71.538 

2018 84.630.852.493 65.744 

2019 147.080.051.558 63.600 
Sumber: Bappeda Bireuen 

Pengeluaran atau belanja daerah yang sehubungan dengan kebijakan 

pemerintah daerah yaitu bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dalam hal 

ini pengentasan kemiskinan, pada tabel 3.1 di atas dapat dilihat bahwa anggaran 

kemiskinan tiap tahunnya mengalami kenaikan tetapi jumlah penduduk miskin 

di Kabupaten Bireuen tidak mengalami penurunan secara signifikan. Pada tahun 

2016. 

Jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan turun sebesar 15 

miliar sehingga berdampak pada jumlah penurunan penduduk miskin dimana 

hanya berkurang sebanyak 2.700 orang atau sebesar 3,83 persen dari tahun 

sebelumnya. Bahkan pada tahun 2017,  jumlah belanja daerah untuk 

pengentasan kemiskinan tahun 2017 semakin mengalami penurunan sebesar 1 

miliar dari tahun sebelumnya, dan ini semakin berdampak terhadap jumlah 

penduduk miskin, dimana bertambah sebanyak 1.098 orang atau meningkat 

sebesar 1,53 persen.  

Tahun 2018, jumlah belanja daerah untuk pengentasan kemiskinan 

naik sebesar 29 miliar, alokasi anggaran ini lebih baik dari pengalokasian tahun 

2017 sehingga jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 5794  

orang atau sebesar 8,8 persen.  Untuk Tahun 2019, jumlah belanja daerah untuk 

pengentasan kemiskinan tahun 2019 naik sebesar 62 miliar dari tahun 

sebelumnya, namun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan hanya 

sebesar 2.144 orang atau 3,37 persen. 
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Kenaikan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 menunjukkan 

bahwa tujuan dari penyusunan anggaran pemerintah daerah tidak tercapai 

dengan baik, sehingga perlu dikaji mengenai pengalokasian dana anggaran 

daerah terhadap penduduk miskin di Kabupaten Bireuen. Hal itu perlu dikaji 

mengingat alokasi anggaran yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan oleh 

pemerintah daerah cukup tinggi, namun persentase penduduk miskin tetap 

tinggi. 

3.1.3. EVALUASI APBK UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Tantangan peningkatan kualitas APBK berkaitan dengan seluruh aspek, 

baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Potret agregat dari APBK 

Kabupaten Bireuen tahun 2019 menunjukkan bahwa dari aspek pendapatan, 

komponen terbesar dalam pendapatan daerah adalah dana transfer ke daerah 

yang masih jauh lebih besar daripada sumbangan PAD. Dari aspek belanja, APBK 

masih didominasi oleh Belanja Pegawai, sehingga menyisakan porsi yang relatif 

terbatas bagi Belanja Modal. Sedangkan, dari aspek pembiayaan tantangan 

terbesar berkaitan dengan angka SILPA yang terus meningkat dari tahun ke 

tahun. 

Tabel 3.1 

Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Untuk Belanja Pegawai, 

Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja 

Tidak Terduga Kabupaten Bireuen 

 Tahun Anggaran 2019 

1 2 3 4 5 

NO URAIAN PLAFON ANGGARAN 

SEMENTARA (Rp) 

PLAFON ANGGARAN 

SEMENTARA (Rp) 

PLAFON ANGGARAN 

SEMENTARA (Rp) 

1 Belanja Pegawai 727,858,611,162.28 721,506,657,697.81 (6,351,953,464.47) 

2 Belanja Bunga - - - 

3 Belanja Subsidi - - - 

4 Belanja Hibah 12,981,200,000.00 12,681,200,000.00 (300,000,000.00) 

5 Belanja Bantuan Sosial 2,330,000,000.00 3,330,000,000.00 1,000,000,000.00 

6 Belanja Bagi Hasil Bagi 

Kepada 

3,286,585,599.00 6,544,236,835.30 3,257,651,236.30 
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Provinsi/Kabupaten/Ko

ta  Dan Pemerintah Desa 

7 Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada 

Provinsi/Kabupaten/ 

Kota, Pemerintah Desa 

dan Partai Politik 

538,449,039,512.72 540,438,381,076.08 1,989,341,563.36 

8 Belanja Tidak Terduga 1,251,600,000.00 1,950,000,000.00 698,400,000.00 

 Jumlah 1,286,157,036,274.00 1,286,450,475,609.19 293,439,335.19 
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Tabel 3.2 
Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah 

NO PENDAPATAN DAN 

PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 

 SEBELUM 

PERUBAHAN  

 SETELAH 

PERUBAHAN  

 BERTAMBAH/ 

BERKURANG  

1 2 3 4 5 

1 PENDAPATAN 

DAERAH 

1.997.242.006.341,00 1.966.893.904.651,00 (30.348.101.690,00) 

     

1 Pendapatan Asli 

Daerah 

175.642.348.166,00 156.245.085.621,00 (19.397.262.545,00) 

1.1 Pajak Daerah 21.750.000.000,00 22.085.000.000,00 335.000.000,00 

1.2 Retribusi Daerah 11.115.855.990,00 11.309.492.282,00 193.636.292,00 

1.3 Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan 

4.950.000.000,00 4.972.440.041,00 22.440.041,00 

1,4 Zakat dan Infaq 7.000.000.000,00 12.400.000.000,00 5.400.000.000,00 

1,5 Lain-Lain Pendapatan 

Asli Daerah Yang Sah 

130.826.492.176,00 105.478.153.298,00 (25.348.338.878,00) 

     

2 Dana Perimbangan 1.142.091.018.598,00 1.129.817.307.933,00 (12.273.710.665,00) 

2.1 Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bagi Hasil 

Bukan Pajak 

18.503.568.000,00 19.214.784.810,00 711.216.810,00 

2.2 Dana Alokasi Umum 817.988.855.598,00 817.988.855.598,00 - 

2.3 Dana Alokasi Khusus 305.598.595.000,00 292.613.667.525,00 (12.984.927.475,00) 

     

3 Lain-lain 

Pendapatan Daerah 

Yang Sah 

679.508.639.577,00 680.831.511.097,00 1.322.871.520,00 

3.1 Pendapatan Hibah 59.219.182.000,00 42.755.375.000,00 (16.463.807.000,00) 

3,2 Dana Bagi Hasil Pajak 

dari Provinsi dan 

Pemerintah Daerah 

Lainnya 

38.988.570.139,00 56.676.948.659,00 17.688.378.520,00 

3,3 Dana Penyesuaian dan 476.694.337.000,00 476.694.337.000,00 - 
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Otonomi Khusus 

3,4 Bantuan Keuangan 104.606.550.438,00 104.704.850.438,00 98.300.000,00 

Jumlah Pendapatan Daerah 1.997.242.006.341,00 1.966.893.904.651,00 (30.348.101.690,00) 

4 Penerimaan 

Pembiayaan 

- 58.020.714.671,47 58.020.714.671,47 

4.1 Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Anggaran Sebelumnya 

(SILPA) 

- 58.020.714.671,47 58.020.714.671,47 

4.2 Pencairan Dana 

Cadangan 

- - - 

4.3 Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

- - - 

4.4 Penerimaan Pinjaman 

Daerah 

- - - 

4.5 Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman 

- - - 

4.6 Penerimaan Piutang 

Daerah 

- - - 

     

 Jumlah Penerimaan 

Pembiayaan 

- 58.020.714.671,47 58.020.714.671,47 

     

 JUMLAH DANA 

TERSEDIA 

1.997.242.006.341,00 2.024.914.619.322,47 27.672.612.981,47 
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Gambar 3.1 

Komposisi Sumber Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2019 

 

 

3.2. Analisis Pendapatan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan 

kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya 

daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di 

wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung 

jawab pemerintah daerah. 

PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan 

asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri daripajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

Meski kontribusi PAD masih relatif kecil dibandingkan dana transfer 

dalam pendapatan daerah, tetapi trennya menunjukkan kenaikan. Kabupaten 

Bireuen meskipun porsi kontribusi dana transfer ke daerah (dana perimbangan) 

dalam pendapatan APBK masih dominan, tetapi porsi ini dari tahun ke tahun 
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terus menurun. Sebaliknya peran PAD terus meningkat, seperti halnya yang 

terjadi dengan komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 

(Gambar 3.2).  

 
Gambar 3.2 

Komposisi Sumber Pendapatan Asli Daerah 

 

Dilihat dari komposisi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten 

Bireuen, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi yang 

sangat besar terhadap PAD kabupaten Bireuen sebesar 67,51 persen, sedangkan 

yang terendah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang 

memberikan kontribusi sebesar 3,18 persen. 

3.2.1.  Analisis Belanja Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan 

Analisis anggaran belanja penanggulangan kemiskinan adalah analisis 

terhadap alokasi dan manajemen anggaran belanja public dalam bidang atau 

sector urusan pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. 

Dilihat dari Analisis Belanja Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan 

Kabupaten Bireuen tahun 2019 sudah mulai mengacu kepada anggaran belanja 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi (tabel 3… dan 

tabel 3…). Meskipun keterkaitan anggaran tersebut masih harus tetap 

diperhatikan karena salah satu fungsi anggaran belanja pemerintah adalah 

memastikan adanya peluang terselenggaranya program/kegiatan untuk 

penanggulangan kemiskinan menjadi lebih besar. 
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Gambar 3.3 
Persentase Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas 

Nasional dilihat dari Belanja Tidak Langsung 
 

 

Dilihat dari gambar 3.3 terlihat bahwa sinkronisasi kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan prioritas nasional dilihat dari 

komposisi belanja tidak langsung terkait dengan pembangunan manusia 

melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar sangat 

besar mencapai 43,97 persen. Pemerintah  Kabupaten harus mampu menekan 

pembiayaan di komposisi belanja tidak langsung hal ini dikarenakan kegiatan 

belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada 

umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan 

sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. 
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Gambar 3.4 
Persentase Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan 

Prioritas Nasional dilihat dari Belanja Langsung 

 

Gambar 3.4 terlihat bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Bireuen dengan prioritas nasional dilihat dari komposisi belanja 

langsung terkait dengan pembangunan manusia melalui pengurangan 

kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar sudah lebih baik dibandingkan 

dengan belanja tidak langsung mencapai 54,19 persen. Belanja langsung, adalah 

kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja jenis 

ini, pada umumnya dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, 

dan belanja modal. 
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Gambar 3.5 
Persentase Sinkronisasi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen dengan 

Prioritas Nasional dilihat dari Belanja Daerah 
 

 

Dari gambar 3.5 menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Bireuen dengan prioritas nasional dilihat dari komposisi belanja 

daerah terkait dengan pembangunan manusia melalui pengurangan 

kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar sudah lebih baik mencapai 47,70 

persen. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan 

Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bireuen. 

Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 

Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan 

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. 

Pemerintah Kabupaten Bireuen menetapkan target capaian kinerja 

setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi 

penggunaan anggaran.  
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Tabel 3.6 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah 

tentang APBD danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 

dengan Prioritas Nasional 

1 2 3 4 5 

No Prioritas Nasional Belanja Tidak Langsung Bertambah / 

Berkurang 
Sebelum 

Perubahan 

Setelah Perubahan 

1 Pembangunan 

Manusia Melalui 

Pengurangan 

Kemiskinan dan 

Peningkatan 

Pelayanan Dasar 

568,027,281,872.28 565,709,113,902.81 (2,318,167,969.47) 

2 Pengurangan 

Kesenjangan Antar 

Wilayah melalui 

Penguatan 

Konektivitas dan 

Kemaritiman 

73,142,885,393.00 72,375,396,235.00 (767,489,158.00) 

3 Peningkatan Nilai 

Tambah Ekonomi 

Melalui Pertanian, 

Industri dan Jasa 

Produktif 

33,800,148,274.00 32,215,610,000.00 (1,584,538,274.00) 

4 Pemantapan 

Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumber 

Daya Air Melalui 

Pelstarian 

Lingkungan 

4,458,441,383.00 4,696,056,000.00 237,614,617.00 

5 Stabilitas Keamanan 

Nasional dan 

Kesuksesan Pemilu 

606,728,279,351.72 611,454,299,471.38 4,726,020,119.66 

 JUMLAH 1,286,157,036,274.00 1,286,450,475,609.19 293,439,335.19 
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No Prioritas Propinsi Belanja Langsung Bertambah / 

Berkurang 
Sebelum 

Perubahan 

Setelah Perubahan 

1 Pembangunan 

Manusia Melalui 

Pengurangan 

Kemiskinan dan 

Peningkatan 

Pelayanan Dasar 

388,490,729,107.00 399,642,164,712.28 11,151,435,605.28 

2 Pengurangan 

Kesenjangan Antar 

Wilayah melalui 

Penguatan 

Konektivitas dan 

Kemaritiman 

162,408,685,831.00 169,618,768,531.00 7,210,082,700.00 

3 Peningkatan Nilai 

Tambah Ekonomi 

Melalui Pertanian, 

Industri dan Jasa 

Produktif 

13,299,168,449.00 13,331,217,739.00 32,049,290.00 

4 Pemantapan 

Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumber 

Daya Air Melalui 

Pelstarian 

Lingkungan 

84,672,171,288.00 73,991,700,188.00 (10,680,471,100.00) 

5 Stabilitas Keamanan 

Nasional dan 

Kesuksesan Pemilu 

61,214,215,392.00 80,880,292,543.00 19,666,077,151.00 

 JUMLAH 710,084,970,067.00 737,464,143,713.28 27,379,173,646.28 

     

 

No Prioritas Propinsi Belanja Daerah Bertambah / 

Berkurang 
Sebelum 

Perubahan 

Setelah Perubahan 

1 Pembangunan 

Manusia Melalui 

Pengurangan 

Kemiskinan dan 

Peningkatan 

Pelayanan Dasar 

956,518,010,979.28 965,351,278,615.09 8,833,267,635.81 
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2 Pengurangan 

Kesenjangan Antar 

Wilayah melalui 

Penguatan 

Konektivitas dan 

Kemaritiman 

235,551,571,224.00 241,994,164,766.00 6,442,593,542.00 

3 Peningkatan Nilai 

Tambah Ekonomi 

Melalui Pertanian, 

Industri dan Jasa 

Produktif 

47,099,316,723.00 45,546,827,739.00 (1,552,488,984.00) 

4 Pemantapan 

Ketahanan Energi, 

Pangan, dan Sumber 

Daya Air Melalui 

Pelstarian 

Lingkungan 

89,130,612,671.00 78,687,756,188.00 (10,442,856,483.00) 

5 Stabilitas Keamanan 

Nasional dan 

Kesuksesan Pemilu 

667,942,494,743.72 692,334,592,014.38 24,392,097,270.66 

 JUMLAH 1,996,242,006,341.00 2,023,914,619,322.47 27,672,612,981.47 

  

 

   

 

 

Tabel 

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  

dengan Prioritas Propinsi 

     

No Prioritas Propinsi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 

Belanja Tidak Langsung Bertambah / 

Berkurang 
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

1 Penurunan Kemiskinan 

dan Pengangguran 

31,615,646,640.00 33,642,982,000.00 2,027,335,360.00 

2 Peningkatan Aksebilitas 

serta Kualitas Kesehatan 

140,228,736,719.00 136,962,659,000.00 (3,266,077,719.00) 
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3 Penguruangan 

Kesejangan Anatar 

wilayah melalui 

Pengemangan Strategis 

da Penguatan 

Konektivitas 

70,745,789,197.00 69,715,109,235.00 (1,030,679,962.00) 

4 Peningkatan Ketahanan 

Pangan dan Energi 

4,458,441,383.00 4,696,056,000.00 237,614,617.00 

5 Penguatan Dinul Islam 

Dinul Islam dan 

Peningkatan Kualitas 

Pendidikan 

396,182,898,513.28 395,103,472,902.81 (1,079,425,610.47) 

6 Peningkatan Investasi 

dan Nilai Tambah Hasil 

Pertanian, Industri, 

Kreatif dan Pariwisata 

33,800,148,274.00 32,215,610,000.00 (1,584,538,274.00) 

7 Optimalisasi Sumber 

Daya Alam Berkelanjutan 

dan Penurunan Resiko 

Bencana 

2,397,096,196.00 2,660,287,000.00 263,190,804.00 

8 Penataan Reformasi 

Birokrasi dan Penguatan 

Perdamaian 

606,728,279,351.72 611,454,299,471.38 4,726,020,119.66 

 JUMLAH 1,286,157,036,274.00 1,286,450,475,609.19 293,439,335.19 

 

No Prioritas Propinsi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 

Belanja Langsung Bertambah / 

Berkurang 
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

1 Penurunan Kemiskinan 

dan Pengangguran 

45,016,798,500.00 56,718,534,779.00 11,701,736,279.00 

2 Peningkatan Aksebilitas 

serta Kualitas Kesehatan 

238,659,705,738.00 236,471,316,189.13 (2,188,389,548.87) 

3 Penguruangan 

Kesejangan Anatar 

wilayah melalui 

Pengemangan Strategis 

da Penguatan 

Konektivitas 

212,973,905,231.00 205,339,345,931.00 (7,634,559,300.00) 

4 Peningkatan Ketahanan 

Pangan dan Energi 

9,168,767,438.00 9,494,852,438.00 326,085,000.00 
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5 Penguatan Dinul Islam 

Dinul Islam dan 

Peningkatan Kualitas 

Pendidikan 

102,441,336,869.00 103,840,840,744.15 1,399,503,875.15 

6 Peningkatan Investasi 

dan Nilai Tambah Hasil 

Pertanian, Industri, 

Kreatif dan Pariwisata 

26,197,840,449.00 28,726,303,989.00 2,528,463,540.00 

7 Optimalisasi Sumber 

Daya Alam Berkelanjutan 

dan Penurunan Resiko 

Bencana 

10,305,512,450.00 11,498,184,100.00 1,192,671,650.00 

8 Penataan Reformasi 

Birokrasi dan Penguatan 

Perdamaian 

65,321,103,392.00 85,374,765,543.00 20,053,662,151.00 

 JUMLAH 710,084,970,067.00 737,464,143,713.28 27,379,173,646.28 

   

 

 

 

  

No Prioritas Propinsi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 

Belanja Daerah Bertambah / 

Berkurang 
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

1 Penurunan Kemiskinan 

dan Pengangguran 

76,632,445,140.00 90,361,516,779.00 13,729,071,639.00 

2 Peningkatan Aksebilitas 

serta Kualitas Kesehatan 

378,888,442,457.00 373,433,975,189.13 (5,454,467,267.87) 

3 Pengurangan Kesejangan 

Anatar wilayah melalui 

Pengembangan Strategis 

dan Penguatan 

Konektivitas 

283,719,694,428.00 275,054,455,166.00 (8,665,239,262.00) 

4 Peningkatan Ketahanan 

Pangan dan Energi 

13,627,208,821.00 14,190,908,438.00 563,699,617.00 

5 Penguatan Dinul Islam 

Dinul Islam dan 

Peningkatan Kualitas 

Pendidikan 

498,624,235,382.28 498,944,313,646.96 320,078,264.68 
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6 Peningkatan Investasi 

dan Nilai Tambah Hasil 

Pertanian, Industri, 

Kreatif dan Pariwisata 

59,997,988,723.00 60,941,913,989.00 943,925,266.00 

7 Optimalisasi Sumber 

Daya Alam Berkelanjutan 

dan Penurunan Resiko 

Bencana 

12,702,608,646.00 14,158,471,100.00 1,455,862,454.00 

8 Penataan Reformasi 

Birokrasi dan Penguatan 

Perdamaian 

672,049,382,743.72 696,829,065,014.38 24,779,682,270.66 

 JUMLAH 1,996,242,006,341.00 2,023,914,619,322.47 27,672,612,981.47 

 

 
Gambar 3.6 

Persentase Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan  
Prioritas Provinsi dilihat dari Belanja Tidak Langsung 

 
 

Gambar 3.7 
Persentase Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan 

Prioritas Provinsi dilihat dari Belanja Langsung 
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3.3. ANALISIS KABUPATEN BIREUEN 

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 

a. Pendapatan dan Belanja daerah 

Pendapatan dan Belanja Daerah yang disajikan secara serial 

menginformasikan mengenai pertumbuhan realisasi pendapatan daerah 

Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2014-2018 sebagaimana disajikan pada 

Grafik 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LPKJ diolah, 2019 

 4,46  

 18,45  

 13,59  

 0,70  

 24,65  

 3,01  

 0,70  

 34,43  

Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran

Peningkatan Aksebilitas serta Kualitas
Kesehatan

Penguruangan Kesejangan Anatar wilayah
melalui Pengemangan Strategis dan

Penguatan Konektivitas
Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi

Penguatan Dinul Islam Dinul Islam dan
Peningkatan Kualitas Pendidikan

Peningkatan Investasi dan Nilai Tambah
Hasil Pertanian, Industri, Kreatif dan

Pariwisata
Optimalisasi Sumber Daya Alam
Berkelanjutan dan Penurunan Resiko

Bencana
Penataan Reformasi Birokrasi dan Penguatan
Perdamaian



 
 

LAPORAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)                      
TAHUN 2020  

95 

 

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Bappeda Kabupaten Bireuen 

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam 

dokumen APBD, maka analisis kinerja daerah dilakukan dengan 

membandingkan realisasi APBD terhadap APBD yang telah disusun serta 

analisis output dan outcome dari pelaksanaan APBD tersebut, yang pada 

dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas fiscal 

atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan 

pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. 

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek 

tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Berdasarkan Grafik 

1. Pada tahun 2015, dan 2017 realisasi anggaran belanja Bireuen lebih 

rendah dari pada realisasi pendapatan, yang berarti bahwa pendekatan yang 

digunakan dalam pola penganggaran adalah pendekatan surplus. Sedangkan 

pada tahun anggaran 2014, 2016, dan 2018 realisasi belanja lebih besar dari 

pada pendapatan yang berarti bahwa pendekatan yang digunakan dalam pola 

penganggaran adalah pendekatan defisit. 

b. Pendapatan 

Secara umum komponen penerimaan pendapatan terdiri dari : 

1) Pendapatan Asli Daerah, yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; 

2) Dana Perimbangan, yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus 

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan 

Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan 

Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. 

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan 

mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pendapatan daerah 

Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2014-2018 sebagaimana disajikan pada 

Grafik 2 berikut ini: 
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Sumber: LPKJ diolah, 2019 

Berdasarkan Grafik 2 terlihat bahwa besaran Anggaran, Perubahan 

dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen menunjukkan adanya 

trend kenaikan pada periode tahun 2014-2018. Perubahan pendapatan 

terhadap anggaran selalu diatas 100 persen kecuali pada tahun 2016 dan 

2018. Sedangkan Realisasi pendapatan terhadap perubahan selalu dibawah 

100 persen kecuali tahun 2014 sebesar 117 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa penyusunan target penerimaan pendapatan belum tepat dan masih 

perlu dikaji ulang karena persentase realisasi terhadap anggaran pendapatan 

cenderung mengalami penurunan pada periode tahun 2014-2018. 

Tidak tercapainya target penerimaan pendapatan pada tahun 2016-

2018 ditopang paling besar dari tidak tercapainya target pada komponen 

dana perimbangan dan PAD. Adanya kebijakan dinamis khususnya pada 

komponen Dana Perimbangan khususnya pada DAU yang membuat realisasi 

DAU tidak sesuai dengan targetnya. 

Penentukan target PAD diharapkan lebih realistis setiap tahunnya, 

sehingga kinerja dari unit-unit kerja pengumpul PAD dapat lebih 

dioptimalkan sehingga mampu memenuhi target penerimaan yang telah 

ditentukan. 
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Berdasarkan Grafik 3 tentang Komponen Pendapatan Daerah, terlihat 

bahwa penyumbang terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah masih 

berasal dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan tersebut berasal dari 

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi 

Khusus. 

Secara Umum, kinerja realisasi pendapatan selalu tidak bisa mencapai 

target anggaran, baik yang dapat dikontrol oleh Pemda (PAD) maupun yang 

tidak dapat dikontrol (Dana perimbangan dan LLPDYS) 

Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bireuen tahun 2014-2018 

berfluktuatif namun cenderung mengalami meningkatan setiap tahunnya, 

kecuali realisasi tahun 2018 yang mengalami penurunan 8 persen dibanding 

tahun 2017. Dan selama periode 2014-2017 Dana Perimbangan meningkat 

sebesar 33 persen. Persentase Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan 

pada tahun 2014-2018 selalu diatas 50 persen. Hal ini berarti bahwa 

Kabupaten Bireuen masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap 

Dana Perimbangan sebagai salah satu penyokong Pendapatan Daerah. 
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    Sumber: LKPJ diolah, 2019 

 

Berdasarkan Grafik 4 terlihat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 

masih menjadi penyumbang terbesar dalam Dana Perimbangan, diikuti oleh 

Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Persentase Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan 

berfluktuatif setiap tahunnya namun masih diatas 50 persen, yang berarti 

bahwa ketergantungan Kabupaten Bireuen terhadap Dana Perimbangan 

sebagai salah satu penyokong Pendapatan Daerah masih besar. 

Sumbangan terbesar dari Dana Perimbangan terhadap total 

Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen pada periode tahun 2014-2018 

adalah pada tahun 2014 yaitu 66 persen atau sebesar Rp. 

866.656.552.095,00. Sedangkan sumbangan terkecil dari Dana Perimbangan 

terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten Bireuen pada periode tahun 
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2014-2018 adalah sebesar 55 persen pada tahun 2017 atau sebesar              

Rp. 1.156.115.277.116,00. Rata-rata persentase Realisasi Dana Perimbangan 

terhadap total Pendapatan Kabupaten Bireuen tahun 2014-2018 adalah 60 

persen. 
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Persentase perubahan Dana Perimbangan terhadap anggaran pada 

tahun 2015-2017 diatas 100 persen sedangkan tahun 2014 dan 2018 

dibawah 100 persen. Sedangkan Persentase realisasi Dana Perimbangan 

terhadap perubahan selalu dibawah 100 persen kecuali pada tahun 2014 

sebesar 101 persen. 

Persentase realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Dana 

Perimbangan selama tahun 2014-2018 juga cenderung mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Hal ini terjadi akibat adanya kebijakan dinamis 

pada komponen Dana Perimbangan khususnya pada DAU yang menyebabkan 

persentase realisasi DAU terhadap Dana Perimbangan juga mengalami 

penurunan. Pada tahun 2014 persentase realisasi DAU terhadap Dana 

Perimbangan sebesar 83,9 persen, namun pada tahun 2018 hanya sebesar 

68,1 persen. 

Persentase Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Dana Perimbangan 

justru mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, persentase 

DAK terhadap Dana Perimbangan hanya sebesar 9,3 persen pada tahun 2014 

dan terus meningkat hingga 25,4 persen pada tahun 2017 namun kemudian 

turun menjadi 23,1 persen pada tahun 2018. 

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Bukan pajak pada tahun 2014 - 2017 

tidak mencapai target dikarenakan realisasi DBH dipengaruhi oleh kebijakan 

pemerintah III-12 dalam penyaluran dana transfer kepada daerah dan 

realisasi penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen merupakan salah 

satu komponen pendapatan daerah yang masih memungkinkan untuk 

dioptimalkan perolehannya secara mandiri oleh pemerintah daerah. 

Komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain 

PAD Yang Sah. 

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa Lain-Lain PAD Yang Sah 

merupakan salah satu komponen penyumbang PAD terbesar di Kabupaten 

Bireuen pada kurun tahun 2014-2018 diikuti oleh Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 
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Peningkatan PAD bertujuan untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap dana dari pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai urusan 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Namun meskipun jumlah PAD 

meningkat setiap tahunnya akan tetapi seiring dengan kenaikan Dana 

Perimbangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan tingkat 

Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) masih relatif kecil yaitu dibawah 15%. 

Salah satu kinerja Kabupaten Bireuen secara fiskal dapat diukur 

dengan indikator Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Kemandirian 

Keuangan Daerah (KKD). Kedua indikator ini mengukur bagaimana sebuah 

daerah dapat menjadi mandiri secara keuangan dengan mengukur sejauh 

mana daerah tersebut dapat menghasilkan pendapatan asli daerahnya 

sendiri. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) menggambarkan besarnya 

campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang 

menunjukan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan 

otonomi daerah. 
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Terdapat dua pendekatan dalam menghitung Derajat Desentralisasi 

Fiskal (DDF) yaitu: 

1. Pendekatan revenue, biasanya dihitung sebagai rasio kemandirian 

(PAD/Total Pendapatan) 

2. Pendekatan belanja, biasanya dihitung dari fiscal space (ruang fiskal), rasio 

penerimaan umum - belanja wajib (penerimaan umum yaitu yang 

penggunaannya bebas: PAD+DAU, belanja wajb salah satunya belanja 

pegawai) terhadap total belanja. 

Pada analisis ini pendekatan yang digunakan dalam menghitung DDF 

adalah pendekatan revenue. Sedangkan Kemandirian Keuangan Daerah 

(KKD) dihitung dengan melihat sejauh mana rasio PAD dibandingkan dengan 

total pendapatan secara keseluruhan dikurangi dengan total PAD. 

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Kabupaten Bireuen pada tahun 

2014 sekitar 13 persen mengalami penurunan setiap tahunnya hingga 9 

persen pada tahun 2017. Sedangkan untuk Kemandirian Keuangan Daerah 

(KKD) pada tahun 2014 sebesar 15 persen, juga mengalami penurunan setiap 

tahunnya hingga 10 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 DDF kembali 

naik menjadi 10,2 persen dan KKD sebesar 11,4 persen. 
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Sumbangan terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Total Pendapatan Kabupaten Bireuen pada periode tahun 2014-2018 adalah 

pada tahun 2014 yaitu 13 persen atau sebesar Rp. 172.302.227.983,38. 

Sedangkan sumbangan terkecil dari PAD terhadap total Pendapatan Daerah 

Kabupaten Bireuen pada periode tahun 2014-2018 adalah sebesar 9 persen 

pada tahun 2017 atau sebesar Rp 192.939.858.236,27. Rata-rata persentase 

PAD terhadap total Pendapatan adalah 11 persen 

Persentase realisasi PAD terhadap perubahan anggaran tahun 2014-

2015 lebih dari 100 persen sedangkan pada tahun 2016-2018 selalu dibawah 

95 persen. Rata-rata realisasi PAD terhadap perubahan anggaran sebesar 97 

persen. Persentase realisasi terhadap perubahan terbesar pada tahun 2014 

sebesar Rp 108 persen sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar 89 

persen. 

Sejak tahun 2014 PAD Kabupaten Bireuen lebih banyak berasal dari 

komponen pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah. Penyumbang terbesar Lain-

Lain PAD Yang Sah yang diterima oleh Kabupaten Bireuen adalah berasal dari 

Tambahan kontribusi yang tinggi dari Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional, yang termasuk dalam pendapatan earmark yang hanya 

difokuskan kembali kepada bidang kesehatan sehingga cenderung tidak 

fleksibel penggunaannya. Persentase Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap PAD 

terbesar pada tahun 2014 sebesar 86 persen dan persentase terendah pada 

tahun 2015 sebesar 79 persen. Realisasi anggaran Lain-Lain PAD yang Sah 

mengalami kenaikan sebesar 6 persen pada tahun 2018 bila dibandingkan 

tahun 2015. Rata-rata persentase realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah terhadap 

PAD adalah 82 persen. 

Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap PAD berfluktuatif namun 

cenderung mengalami peningkatan pada dua tahun terakhir. Realisasi Pajak 

selalu lebih tinggi dari anggaran yang sudah disusun kecuali pada tahun 2016 

dan 2018 dimana realisasi pajak lebih rendah dari pada anggaran yang 

disusun. Realisasi Pajak terbesar pada tahun 2014 sebesar 120 persen dan 

realisasi terkecil pada tahun 2016 sebesar 87 persen. 
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Sedangkan realisasi Retribusi Daerah selama tahun 2014-2018 juga 

berfluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Realisasi tahun 2014-

2015 diatas 100 persen namun pada tiga tahun terakhir selalu lebih rendah 

dari pagu anggaran perubahan yang sudah ditetapkan. Realisasi Retribusi 

terbesar pada tahun 2015 sebesar 231 persen dan realisasi terkecil pada 

tahun 2018 sebesar 87 persen. Persentase Retribusi terhadap PAD tahun 

2014-2018 cenderung mengecil dengan rata-rata sebesar 6 persen. 

Berdasarkan hal tersebut diatas terlihat bahwa penyusunan target 

penerimaan PAD khususnya dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah sudah tepat namun masih perlu dikaji ulang sehingga kinerja dari 

unit-unit kerja pengumpul PAD dapat lebih dioptimalkan sehingga mampu 

memenuhi target penerimaan yang telah ditentukan setiap tahunnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LKPJ diolah, 2019 

 

Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber pendapatan daerah yang 

lain adalah dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Lain-lain Pendapatan yang Sah yang 

konsisten diterima oleh Kabupaten Bireuen berasal dari Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat; serta Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan 

Pemerintah Daerah lainnya. 
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  Sumber: LKPJ diolah, 2019 

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2018 sebesar     

Rp. 509.545.950.020,27 atau naik sebesar 80 persen bila dibanding pada 

tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 282.533.698.918,43. Lain-lain 

Pendapatan yang Sah rata-rata menyumbang 29 persen bagi total 

penerimaan pendapatan di Kabupaten Bireuen pada periode tahun 2014-

2018. Persentase Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan 

terkecil sebesar 21 persen pada tahun 2014 dan terbesar pada tahun 2017 

sebesar 36 persen 

Rata-rata persentase realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

terhadap perubahan sebesar 99 persen hal ini berarti bahwa perencanaan 

Lain-Lain Pendapatanan Yang Sah sudah tepat. Komponen Dana Penyesuaian 

dan Otonomi Khusus dari Pemerintah Pusat merupakan penyumbang 

terbesar dalam Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2014-2018. Rata-

rata Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terhadap Lain-lain Pendapatan 

Yang Sah adalah 67 persen. 
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c. Belanja Daerah 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka 

kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, Akun Grafik 

dan berorientasi pada kinerja. Pengukuran kinerja APBD bukan hanya dari 

sisi sumber pendapatan saja, namun juga dilakukan pada sisi realisasi belanja 

Pemerintah Daerah. 

Belanja daerah yang disajikan secara serial menginformasikan 

mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten 

Bireuen Tahun Anggaran 2014-2018 sebagaimana disajikan pada Grafik 10 

sebagai berikut: 
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Belanja Daerah berfluktuasi dari tahun 2014-2018. Realisasi belanja 

terhadap anggaran murni APBD selalu diatas 100 persen kecuali tahun 2016 

dan 2018. Sedangkan realisasi belanja terhadap perubahan selalu dibawah 

100 persen. Realisasi belanja terhadap anggaran murni APBD maupun 

perubahannya berfluktuatif dan cenderung menurun hingga 91 persen pada 

tahun 2016. Hal ini juga terlihat dari trend realisasi yang semakin melebar 

dibandingkan dengan perubahan anggaran. 

Berdasarkan Grafik 10, terlihat bahwa pagu anggaran, perubahan 

maupun realisasi Belanja Daerah dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan 

setiap tahunnya kecuali pada tahun 2018 dimana pagu belanja mengalami 

penurunan. Pagu Realisasi belanja tertinggi pada tahun 2017 sebesar            

Rp 2.068.972.376.644,00 dan pagu realisasi belanja terendah pada tahun 

2014 sebesar Rp 1.328.705.655.945,81. 

Persentase realisasi belanja terhadap perubahan tertinggi pada tahun 

2014 sebesar 99 persen sedangkan Persentase realisasi belanja terhadap 

perubahan terendah pada tahun 2016 sebesar 91 persen. Realisasi Belanja 

Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 naik 56 persen bila dibanding realisasi 
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belanja tahun 2014. Dan pada tahun 2018 realisasi belanja mengalami 

pengurunan hingga 15 persen bila dibanding tahun sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LKPJ diolah, 2019 

Berdasarkan Grafik 11 tentang Komponen Belanja, terlihat bahwa 

belanja daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. 

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai : 

1. Belanja Pegawai; 

2. Belanja Hibah; 

3. Belanja Bantuan Sosial; 

4. Belanja Bagi Hasil; 

5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 

Pemerintah Desa Lainnya; 

6. Belanja Tidak Terduga. 

Belanja daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan diprioritaskan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, 

pemenuhan SPM, pemenuhan SDGs, ketentuan sharing dari pusat maupun 

provinsi yang dituangkan pada program kegiatan pada Belanja Langsung. 
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Pada komponen Belanja Langsung akan digunakan untuk membiayai urusan 

wajib dan pilihan yang terdiri dari : 

1. Belanja Pegawai; 

2. Belanja barang dan Jasa; dan 

3. Belanja Modal. 

Rata-rata persentase realisasi belanja tidak langsung selama tahun 

2014-2018 adalah 97 persen sedangkan rata-rata persentase realisasi belanja 

langsung hanya 90 persen. Berdasarkan hal tersebut maka perencanaan 

belanja langsung masih harus ditinjau ulang agar realisasi belanja langsung 

dapat lebih dari 90 persen. Pada tahun 2014-2018, Kabupaten Bireuen 

menggunakan rata-rata 62 persen belanja daerah untuk belanja tidak 

langsung dan 38 persen untuk belanja langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LKPJ diolah, 2019 

Berdasarkan Grafik 12 terlihat bahwa Belanja Pegawai merupakan 

pengeluaran terbesar dari belanja tidak langsung di Kabupaten Bireuen pada 

tahun 2014-2018. Rata-rata 68 persen belanja tidak langsung adalah untuk 

membiayai kebutuhan belanja pegawai, baik pegawai tetap (PNS) maupun 
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pegawai kontrak. Pada tahun 2017, pagu realisasi belanja pegawai 

mengalami penurunan hingga 16 persen dibanding tahun 2016. Hal ini 

terjadi akibat adanya PNS yang pensiun serta ditariknya PNS ke Provinsi. 

Rata-rata realisasi Belanja Pegawai terhadap perubahan sebesar 95 persen. 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perencanaan belanja pegawai perlu 

dikaji lebih lanjut sehingga realisasi bisa belanja pegawai bisa mendekati 100 

persen. 

Sejak tahun 2015 terjadi peningkatan belanja bantuan keuangan. Hal 

ini disebabkan oleh adanya Dana Desa pada sisi penerimaan sebagai 

penerimaan daerah lain-lain dan dibelanjakan di jenis belanja bantuan 

keuangan ke Desa. Pada tahun 2014 persentase Belanja Bantuan Keuangan 

kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa terhadap belanja 

tidak langsung hanya sebesar 0,1 persen dan terus meningkat setiap 

tahunnya menjadi 42 persen pada tahun 2018 dengan rata-rata persentase 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan 

Pemerintah Desa terhadap belanja tidak langsung sebesar 29 persen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Sumber: LKPJ diolah, 2019 

 

Berdasarkan Grafik 13 terlihat bahwa pada tahun 2014-2018 Belanja 

Modal merupakan pengeluaran terbesar dari belanja langsung di Kabupaten 
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Bireuen diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa, kecuali pada tahun 2018 

dimana Belanja Barang dan Jasa lebih besar dari pada Belanja Modal. 

Rata-rata persentase belanja modal terhadap belanja langsung sebesar 

44 persen. Persentase belanja modal terhadap belanja langsung terbesar 

pada tahun 2016 sebesar 50 persen dengan nilai realisasi                                   

Rp 303.367.904.349,00 dan persentase belanja modal terhadap belanja 

langsung terkecil pada tahun 2018 hanya 28 persen dengan realisasi                       

Rp 160.789.859.916,00. 

Rata-rata persentase belanja barang dan jasa terhadap belanja 

langsung sebesar 42 persen. Persentase Belanja Barang Jasa terhadap Belanja 

Langsung terbesar pada tahun 2018 yaitu 56 persen dengan realisasi sebesar                             

Rp 316.661.888.135,00 dan persentase Belanja Barang Jasa terhadap Belanja 

Langsung terkecil pada tahun 2014 yaitu 35 persen dengan realisasi sebesar            

Rp 199.319.271.965,81Rata-rata persentase realisasi belanja barang dan jasa 

terhadap perubahan tahun 2014-2018 sebesar 90,8 persen dimana pada 

tahun 2015-2016 realisasinya lebih dari 90 persen sedangkan tahun-tahun 

lainnya dibawah 90 persen.  

Sedangkan rata-rata persentase realisasi belanja modal terhadap 

perubahan pada periode yang sama sebesar 90,6 persen dimana pada tahun 

2015-2016 realisasi belanja modal dibawah 90 persen sedangkan tahun-

tahun lainnya diatas 90 persen. Berdasarkan hal tersebut diatas maka masih 

sangat perlu dikaji ulang perencanaan belanja langsung agar realisasi belanja 

langsung dapat mencapai lebih dari 90 persen setiap tahunnya. 

d. Pembiayaan 

Pembiyaan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan 

mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten 

Bireuen Tahun Anggaran 2014-2018 sebagaimana terlihat pada Grafik 14 

sebagai berikut: 
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Sumber: DJPK, LKPJ diolah, 2019 

 

Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan daerah yang 

dimaksud untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja 

Daerah. Berdasarkan Grafik 14, terlihat bahwa dari sisi pembiayaan ada 

keterkaitan antara besarnya SILPA Kabupaten Bireuen dengan besarnya 

surplus/defisit anggaran dan pembiyaan netto di setiap tahunnya. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan setiap tahun masih 

perlu ditingkatkan sehingga perencanaan belanja dapat menyesuaikan 

dengan estimasi sumber daya fiskal yang tersedia. SILPA yang ada disetiap 

tahun cukup besar sehingga perlu kehati-hatian dan pertimbangan yang 

serius karena hal ini adalah dampak dari SILPA tahun sebelumnya yang 

cukup besar ditambah dengan surplus anggaran akibat realisasi belanja yang 

kurang dari 95 persen. 

Secara umum, pendekatan yang dilakukan di Kabupaten Bireuen 

menggunakan pendekatan Defisit kecuali di Tahun 2015 dan 2017 yang 

menggunakan pendekatan Surplus untuk mengalokasikan SILPA dari Tahun 

sebelumnya. Dalam medio 2014-2018, terlihat kondisi SILPA yang besar 

sehingga perlu kehati-hatian dan pertimbangan yang serius karena hal ini 

adalah dampak dari SILPA tahun sebelumnya yang cukup besar ditambah 

dengan surplus anggaran akibat realisasi belanja yang kurang dari 90 persen. 
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e. Aset Daerah 

Aset daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai 

rata-rata trend aset daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2014-2018 

sebagaimana terlihat pada Grafik 15 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: LHP diolah, 2019 

 

Peningkatan aset ditahun 2014-2018 sebagian besar merupakan 

kontribusi dari peningkatan aset tetap yang bersumber dari realisasi Belanja 

Modal (BM). Sebagai akibat penerapan Akuntansi Akrual, pada tahun 

2015/2016 terjadi penurunan aset tetap. Komposisi Belanja Modal terhadap 

Belanja berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan selama tahun 

2014-2018 dengan rata-rata persentase belanja modal terhadap belanja 

sebesar 17 persen. Sedangkan Belanja Modal terhadap Aset tetap juga 

berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan selama tahun 2014-2018 

dengan rata-rata persentase belanja modal terhadap aset tetap sebesar 14 

persen. Perlu ditambahkan adanya analisis Persentase Belanja Pemeliharaan 

terhadap Aset Tetap. 
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f. Kewajiban 

Kewajiban daerah yang disajikan secara serial menginformasikan 

mengenai rata-rata trend kewajiban daerah Kabupaten Bireuen Tahun 

Anggaran 2014-2018, sebagaimana terlihat pada Grafik 16 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: LHP diolah, 2019 

 

Kewajiban yang ada didominasi oleh Kewajiban Jangka Pendek. 

Berdasarkan Grafik 17, terlihat bahwa Total Kewajiban cenderung meningkat 

pada tahun 2015 - 2017, namun kembali turun pada tahun 2018. Penurunan 

ini memberikan bukti masih diperlukan adanya perbaikan manajemen 

pelaksanaan APBD, sehingga utang-utang jangka pendek sebaiknya sudah 

diselesaikan pada saat akhir tahun. Meskipun pada tahun terakhir terlihat 

sudah ada pembenahan manajemen dalam menyelesaikan utang jangka 

pendeknya. 

Kewajiban di Kabupaten Bireuen tahun 2014 sebesar Rp 

65.449.069.684,85,00 atau naik hingga 127 persen pada tahun 2017 dengan 

nilai kewajiban menjadi sebesar Rp. 148.646.741.116,59. Namun pada tahun 

2018 jumlah kewajibannya turun 41 persen menjadi Rp 88.019.779.138,87. 

Kewajiban terbesar pada tahun 2017 dan kewajiban terkecil pada tahun 
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2014. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu 

kehati-hatian dalam pengelolaan kewajiban tersebut. Sedangkan rasio 

kewajiban terhadap pendapatannya sempat meningkat dari 5 persen di 

tahun 2014 menjadi 8 persen di tahun 2016, namun kembali mengalami 

penurunan menjadi 5 persen di tahun 2018. 

g. Ekuitas 

Ekuitas daerah yang disajikan secara serial menginformasikan 

mengenai rata-rata trend Ekuitas daerah Kabupaten Bireuen Tahun 

Anggaran 2014-2018 sebagaimana terlihat pada Grafik 17 sebagai berikut: 
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Sumber: LHP diolah, 2019 

Sejak tahun 2015, sehubungan dengan perubahan Standar Akuntansi 

Pemerintahan, maka ekuitas tersebut hanya disebut ekuitas saja. 

Ekuitas di Kabupaten Bireuen terus mengalami peningkatan setiap 

tahunnya pada periode tahun 2014-2018 kecuali pada tahun 2015-2016 

dimana sempat terjadi penurunan nilai ekuitas. Ekuitas terkecil di tahun 

2015 yaitu sebesar Rp. 2.210.007.004.683,53 sedangkan ekuitas terbesar 

pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.762.264.145.210,94. Peningkatan jumlah aset 

di Kabupaten Bireuen bertambah seiring dengan peningkatan jumlah 

ekuitasnya. 
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3.3.2. Analisis Mandatory Spending 

Analisis Mandatory Spending yang disajikan secara serial 

menginformasikan mengenai belanja wajib yang menjadi mandat Undang-

Undang yang harus dipenuhi oleh Kabupaten/ Kota di Indonesia. Berikut 

disampaikan Mandatory Spending dari Kabupaten Dampingan Kompak 

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlihat pada Grafik 18 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber: DJPK diolah, 2019 

Berdasarkan data APBD 2018, komposisi Mandatory Spending di 

Bireuen adalah 24 persen untuk Belanja Fungsi Pendidikan, 24 persen Untuk 

Fungsi Kesehatan dan 52 persen untuk fungsi lainnya. Data yang digunakan 

menggunakan anggaran, dan saat ini belum memisahkan antara gaji pegawai 

yang menjadi pengurang di fungsi kesehatan 
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BAB IV 

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN  

KEMISKINAN DI DAERAH 

 

4.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Struktur kemiskinan antar daerah ditandai oleh ketimpangan dalam 

persentase maupun jumlah penduduk miskin. Meskipun persentase penduduk 

miskin aceh tahun 2018 telah mencapai angka 16,89 persen, tetapi 

ketimpangan antar daerah masih menjadi masalah. Lima kabupaten dengan 

persentase penduduk miskin tertinggi adalah Aceh Singkil (22,11 persen), Gayo 

Luwes (21,97 persen), Pidie Jaya (21,82 persen, Pidie (21,43 persen), dan 

Simeulue (20,20 persen).Sama hal nya dengan kemiskinan yang terjadi di 

Kabupaten Bireuen dengan angka kemiskinan 14,31 persen dan walaupun 

angka kemiskinan dari tahun ke tahun terus menurun namun kemiskinan 

masih menjadi masalah yang kompleks yang harus diselesaikan. 

Mengingat arti pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan bagi 

perwujudan masyarakat yang sejahtera, Masalah kemiskinan tidak dapat 

dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat sektoral, parsial dan berjangka 

pendek, tetapi harus melalui kebijakan yang konsisten, terpadu dan terencana. 

Berbagai kebijakan dan program pembangunan sosial dan sektor, telah 

dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat 

guna menanggulangi atau mengurangi angka kemiskinan.  

Kebijakan Penanggulangan kemiskinan harus bertumpu pada kebijakan 

publik yang berpihak kepada orang miskin (pro poor 

policy). Kebijakan yang berpihak kepada orang miskin tersebut harus 

diterjemahkan dalam pembangunan yang berpihak kepada orang miskin 

(propoor development) dan pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada 

orangmiskin (pro poor growth). Atas dasar hal tersebut diperlukan sinkronisasi 

kebijakan sebagai acuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh 

pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan 

komponen masyarakat lainnya. 
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Penanggulangan kemiskinan merupakan hasil komulatif dari seluruh 

proses pembangunan. Setiap upaya pembangunan hasilnya akan berkontribusi 

terhadap penanggulangan kemiskinan dan Pemerintah Kabupaten Bireuen 

telah menetapkan kebijakan dan program sebagaimana tertuang dalam 

berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

4.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Bireuen 2005 - 2025 

Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan 

pembangunan secara periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan 

pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar 

pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat 

tergambar dengan jelas.  

Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  atau disingkat dengan 

RPJPD Kabupaten Bireuen 2005 – 2025 yang ditetapkan  dengan Qanun 

Kabupaten Bireuen nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen dengan Visi  “Terwujudnya Masyarakat 

Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat dan Islami”. Sedangkan Misinya adalah: 

1. Melaksanakan Syariat dan Syiar Islam secara kaffah dalam seluruh aspek 

kehidupan;  

2. Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal 

dengan mengoptimalkan sektor pertanian, khususnya lapangan usaha 

tanaman bahan makanan, peternakan dan perkebunan sebagai penopang 

utama, diikuti dengan perkembangan industri pengolahan non migas 

sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah; 

3. Memperluas kesempatan kerja dan peluang berusaha, khususnya di 

lapangan usaha ungulan di sektor pertanian dan di sektor industri (industri 

pengolahan, industri kecul/rumah tangga); 

4. Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan 

sektor pertanian secara optimal dengan dukungan prasarana dan sarana 

penunjang yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas; 

5. Meningkatkan nilai tumbuh sektor pertanian melalui peranan industri 

pengolahan yang berorientasi ekspor; 
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6. Membangun kawasan-kawasan yang tersolir dan tertinggal, serta 

memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut; 

7. Membangun dan merehabilitasi prasarana/sarana pendidikan dan 

kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh seluruh 

masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk anggota 

masyarakat kalangan kurang mampu (miskin); 

8. Membangun kesadaran dan rasa kepedulian sosial di tengah-tengah 

kehidupan msyarakat melalui pertumbuhan sikap-sikap saling 

menghormati, saling membantu, dan saling menghargai, sehingga 

mewujudkan keharmonian, keselarasan dan kerukunan hidup dalam 

masyarakat; 

9. Mengelola tata pemerintahan daerah secara baik, profesional, dan bersih 

dengan berorientasi pada pelayanan publik  yang optimal melalui budaya 

kerja aparatur yang jujur, amanah, dan berwibawa; 

10. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa 

diskriminasi. 

Komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen terkait dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan, terlihat secara ekplisit dalam visi pembangunan 

daerah jangka panjang tersebut yaitu dengan dicantumkan kata “sejahtera” 

sebagai cita-cita yang akan diwujudkan dalam pembangunan jangka menegah. 

Pengertian sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat yaitu 

masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materil), sosial dan spiritual 

atau telah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir batin, adil 

dan merata. 

Indikator yang digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera 

adalah menurunnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Selain itu 

berbagai indikator yang akan dicapai antara lain tercapainya pertumbuhan 

ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mampu 

meningkatkan pendapatan per-kapita pada tingkat yang lebihtinggi; 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan 

kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan 

terpenuhinya hak sosial masyarakat, mencakup akses pada pelayanan dasar, 

meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil 
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berkualitas; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang 

pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak dan tersedianya 

infrastruktur yang memadai. 

Selanjutnya apabila misi pembangunan dikaitkan dengan 

penanggulangan kemiskinan, termaktub dalam misi kedua yaitu 

“Mengembangkan ekonomi berbasis kerakyatan dan sumber daya lokal dengan 

mengoptimalkan sektor pertanian, khususnya lapangan usaha tanaman bahan 

makanan, peternakan dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan 

perkembangan industri pengolahan non migas sebagai pemacu pertumbuhan 

ekonomi daerah”. Melalui misi ini diharapkan mampu diwujudkan 

pengurangan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran, 

berkurangnya kuantitas dan kualitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). Selain itu adalah meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, 

kesejahteraan dan perlindungan anakdan sebagainya. 

Implementasi misi kedua tersebut tentu didukung oleh misi-misi lain 

pada misi ketiga yaitu “Memperluas kesempatan kerja dan peluang berusaha, 

khususnya di lapangan usaha ungulan di sektor pertanian dan di sektor industri 

(industri pengolahan, industri kecul/rumah tangga”; kemudian misi keempat 

“Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor 

pertanian secara optimal dengan dukungan prasarana dan sarana penunjang 

yang memadai, serta SDM pelaku usaha tani yang berkualitas”;Kemudian misi 

keenam:”Membangun kawasan-kawasan yang tersolir dan tertinggal, serta 

memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut.” Disusul kemudian 

misi ketujuh yaitu : “Membangun dan merehabilitasi prasarana/sarana 

pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh 

seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di perdesaan, termasuk anggota 

masyarakat kalangan kurang mampu (miskin). 

4.1.2.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Bireuen 2017 – 2022 

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah 

dan berkesinambungan, maka pencapaian Visi Bupati Kabupaten Bireuen 

diwujudkan dengan misi pembangunan yang selanjutnya dirumuskan ke dalam 
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tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan 

daerah, kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 

tahunan. 

Adapun Visi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen untuk 

periode 2017-2022 adalah “TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN 

BIREUEN YANG ADIL, MAKMUR, AMAN, DAMAI, DAN SEJAHTERA 

BERLANDASKAN SYARI’AT ISLAM”, dimana rumusan visi dimaksud, dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1) Bireuen yang Adil dan Makmur 

Bermakna adanya keseimbangan dan kesebandingan dalam semua 

aspek pembangunan dalam wilayah kabupaten Bireuen.  Keadilan dalam 

membangun Kabupaten Bireuen didasarkan pada keadilan komutatif 

yaitu keadilan yang merata, namun dalam keadaan tertentu juga 

diperhatikan adanya keadilan ditributif yaitu keadilan yang diberikan 

berdasarkan kebutuhan bagi masing-masing masyarakat. Terciptanya 

keadilan akan membawa dampak secara langsung bagi tercapainya 

masyarakat Bireuen yang makmur, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok 

masyarakat Kabupaten Bireuen yang didasarkan kepada asas keadilan. 

Kedua aspek keadilan dan makmur adalah suatu tujuan yang tidak dapat 

dipisahkan satu dengan lainnya. 

2) Bireuen yang Aman, Damai dan Sejahtera 

Bermakna, terciptanya ketenangan, kenyamanan, serta kedamaian dalam 

segala aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Bireuen dengan 

berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan semangat MoU Helsinki serta 

Undang-Undang Pemerintahan Aceh.  

3) Berlandaskan Syariat Islam 

Bermakna bahwa, pada setiap penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan 

memenuhi prinsip-prinsip good governance serta dilakukan dengan 

mengamalkan nilai-nilai Syari’at Islam secara kaffah. Dengan demikian, 

upaya untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang madani, yaitu 

masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai selaras dengan 
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terciptanya aparatur pemerintahan yang beriman, bertakwa dan 

berakhlak mulia. 

Kemiskinan bukan hanya di pandang dari rendahnya kualitas ekonomi, 

tapi sudah di pandang dari sudut yang berbeda-beda dan tergantung 

pandangan yang digunakan maka batasan kemiskinan juga bergeser. Dengan 

menggunakan batasan kualitas dan material kemiskinan di artikan 

ketidakmampuan untuk meraih standar hidup minimal. Arti yang lebih luas, 

kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, 

tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi 

seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara 

bermartabat. Sedangkan hak-hak dasar yang diakui secara umum adalah 

terpenuhi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, 

air bersih, pertanahan dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau 

ancaman tindak kekerasan, dan hal-hal berpartisipasi dalam kehidupan sosial 

politik baik perempuan maupun laki - laki. 

Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku, yang 

dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengentasan 

kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. 

Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan 

kebutuhannya untuk berdiri tegak di atas kakinya sendiri, memiliki daya saing, 

serta mandiri, melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. 

 

4.1.3. ARAH KEBIJAKAN   

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bireuen Tahun 

2018 - 2022 sebagai berikut : 

1. Meningkatkan percepatan penurunan jumlah penduduk miskin dengan 

mengoptimalkan kinerja program perlindungan sosial, pengurangan 

kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan daya saing dan 

penguatan komitmen antar pemerintah di semua tingkatan. 

2. Mengupayakan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha guna 

menurunkan jumlah pengangguran dengan mengembangkan kebijakan pro 

investasi dan meningkatkan kewirausahaan baru, disertai pengembangan 
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kualitas SDM dan pemetaan potensi sumberdaya alam di setiap 

kawasan/wilayah. 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat disertai dengan 

peningkatan kuantitas distribusi serta kompetensi tenaga kesehatan dan non 

kesehatan, ketersediaan farmasi dan alat kesehatan maupun peningkatan 

efektifitas penyelenggaraan program Keluarga Berencana (KB). 

4. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dengan mengupayakan 

peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

serta meningkatkan angka melek huruf khususnya melalui pendidikan non 

formal. 

5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mewujudkan 

ketersediaan air minum perkotaan yang layak dan berkelanjutan serta 

meningkatkan penanganan, penyediaan dan kesadaran warga masyarakat 

untuk memiliki rumah layak huni. 

6. Meningkatkan ketahanan pangan disertai dengan penyediaan benih, pupuk 

dan pakan serta upaya untuk mewujudkan stabilitas harga pangan, 

pendidikan bagi petani dan masyarakat desa, penguatan kelembagaan, 

peningkatan akses teknologi, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

berikut penguatan aspek kebijakan dan legalitas. 

4.2 Strategi Penanggulangan Kemiskinan  

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, arah kebijakan penanggulangan 

kemiskinan Nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional, dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perpres tersebut juga 

memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara 

nasional. 

Dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, 

Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menyusun Dokumen Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Tahun 2018-2023. Strategi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) pada hakekatnya merupakan arah 

dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bireuen sebagai 
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upaya penanggulangankemiskinan hingga tahun 2023. SPKD ini disusun 

berdasarkan deskripsi masalah dan analisa kondisi yang ada di Kabupaten 

Bireuen. 

Beberapa isu dan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Bireuen 

sebagaimana tertuang dalam SPKD 2018 - 2023 adalah :  

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan banyaknya jumlah penduduk 

miskin;  

2. Tingginya jumlah pengangguran;  

3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;  

4. Belum meratanya pelayanan kesehatan dasar;  

5. belum berimbangnya kondisi layanan pendidikan dasar antarKecamatan 

diKabupaten Bireuen;  

6. Bencana alam;  

7. Masihrendahnya realisasi penanaman modal;  

8. terbatasnya kesempatan kerjadan berusaha serta rendahnya tingkat 

partisipasi angkatan kerjaperempuan;  

9. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; 

10. Lemahnya partisipasi masyarakat miskin;  

11. Besarnya tanggungankeluarga dan adanya tekanan hidup masyarakat 

miskin;  

12. Masihrendahnya akses usaha kecil dan mikro terhadap permodalan usaha;  

13. Belum optimalnya penyelenggaraan tata pemerintahanyang amanah (good 

governance); dan  

14. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. 

Strategi Utama dalam penanggulangan kemiskinan mencakup: 

1. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;  

2. Peningkatan akses pelayanan dasar;  

3. Pembangunan yang inklusif;  

4. Mensinergikan kebijakan dan pengelompokan program penanggulangan 

kemiskinan; dan  

5. Memperbaiki program perlindungan sosial.  
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Strategi untuk mensinergikan kebijakan dan pengelompokan program 

penanggulangan kemiskinan di bagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:  

1. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;  

2. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat; dan  

3. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro dan kecil. 

Adapun kebijakan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan perlu dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, terukur, sinergis, 

berkesinambungan dan terencana yang dilandasi oleh kemitraandan 

keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakanbersama 

penanggulangan kemiskinan. Berbagai kebijakan yang diambil antara lain: 

1. Kebijakan ekonomi yang pro growth, pro job, pro poor, danpro environment; 

2. Kebijakan perluasan kesempatan kerja dan berusaha; 

3. kebijakan pengurangan kesenjangan antar wilayah; 

4. Kebijakanpemenuhan hak dasar; 

5. Kebijakan percepatan pembangunanPerdesaan; dan 

6. Kebijakan percepatan pembangunan perkotaan. 

4.2.1. STRATEGI 

Secara makro, strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan pada 

penanganan penduduk miskin dengan kategori : 

1. penduduk produktif; penanganan kemiskinan akan dilakukan melalui pola : 

(i) pemberdayaan; dan (ii) pengurangan beban pengeluaran; 

2. penduduk non produktif; penanganan kemiskinan akan dilakukan melalui 

pola bantuan langsung (charity). 

Sinergi dengan kebijakan nasional, RAD Penanggulangan Kemiskinan 

diklasifikasikan sesuai dengan strategi penanggulangan kemiskinan 

sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yaitu: 

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 

2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 
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3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 

4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Selain itu, beberapa inisiasi daerah dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan yaitu: 

1. Mewujudkan masyarakat yang agamis,bersosialisasi adat yang 

santun,beradab dan berbudaya, yaitu suatu kondisi masyarakat yang 

senantiasa memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam 

kehidupansehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT serta berakhlak mulia yang berdampak 

terhadap keamanan, perilaku sosial,ketertiban,adat dan budaya serta  

produktivitas tinggi. Oleh karenanya Kabupaten Bireuen mendorong dan 

memprogramkan adanya gampong percontohan syariat Islam yang menjadi 

model bagi gampong gampong lainnya. Meningkatkan Pengawasan adanya 

pelanggaran syariat Islam yang masih terjadi di tengah-tengah  masyarakat 

dan langkah yang ditempuh dilakukan pembinaan bagi masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut perlu memperkuat kelembagaan yang telah ada 

untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang disertai dengan 

dukungan dana yang memadai dan program  yang tepat. 

2. Mewujudkan kreatifitas dan aktifitas sumber daya manusia kemiskinan 

dengan  mengurangi ketergantungan dan memberikan daya dukung dalam 

bentuk ketrampilan dan modal usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

3. Mewujudkan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang bermutu dan gizi 

yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau. untuk itu perlu 

qanun/regulasi yang mengatur pemanfaatan lahan  dan mengganti lahan 

yang sudah beralih fungsi dengan cara memperluas lahan pertanian 

meliputi ; pencetakan sawah baru dan mengoptimalkan sawah-sawah yang 

tidak produktif, dengan memperhatikan RTRW Daerah Kabupaten Bireuen. 

Dibutuhkan sarana dan prasarana ketahanan pangan yang memadai guna 

meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas pangan, berupa 

penyediaan bibit unggul, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, 

sarana irigasi yang memadai, penyediaan alat-alat produksi pertanian, 

pengaturan musim tanam serta perlu di bangun lumbung pangan. 
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Pemberdayaan ekonomi masyarakat di orientasikan dalam bentuk usaha 

koperasi yang optimal ,kelompok usaha kecil dan menengah. Oleh 

karenanya Pemerintah  harus memberikan dukungan, pendampingan dan 

pendana yang cukup dari berbagai sumber. Akses pemodalan, pembinaan 

manajemen koperasi terutama dengan pengawasan dan pengembangan 

usaha yang lebih luas. Pemerintah perlu mendorong adanya kelompok 

usaha koperasi khusus di bidang usaha tertentu seperti petani sawit, petani 

palawija, nelayan, petani tambak, industri rumah tangga, pedagang kecil,  

sehingga mempermudah akses berusaha. 

4. Mewujudkan Pembangunan Kesehatan dan lingkungan hidup yang 

mendukung upaya Program Indonesia Sehat. Dengan demikian perlu dibuat 

perencanaan dan pembangunan RTH tersebut untuk kenyamanan warga 

masyarakat. Oleh karena semakin rendahnya daya dukung alam yang 

berdampak menurunnya kualitas air dan udara, maka diperlukan adanya 

laboratorium/alat uji kualitas air dan udara tersebut melalui 

pengoptimalan  Laboratorium lingkungan hidup yang saat ini tidak 

berfungsi. Oleh sebab rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang 

kebersihan lingkungan, maka pemerintah perlu mensosialisasikan dan 

membuat regulasi tentang  kebersihan lingkungan, termasuk regulasi 

persampahan di seluruh wilayah kabupaten. 

5. Mewujudkan lembaga pendidikan yang keprofesionalan dan akuntabilitas 

sebagai pusat ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan 

nilai berdasarkan standar nasional dan global. 

6. Mewujudkan sumber daya Pemuda yang berkualitas dan menjadikan 

olahraga sebagai  pondasi dalam pembangunan dan pengembangan 

prestasi olahraga untuk menuju event lokal, regional dan  nasional. 

7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam melakukan pembenahan dan  

perubahan secara signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain 

kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, 

akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.  Hal penting 

dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta 

pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-

upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara 
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berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (good 

governance). 

8. Mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pemerintah dengan 

masyarakat,antara masyarakat dengan demokrasi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

4.2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Program Dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan 

kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebutdan mengacu 

kepada kelompok program penanggulangan kemiskinan secara nasional,maka 

program dan kegiatan yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan 

yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bireuen  tahun 2019 yaitu sebagai berikut: 

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga, 

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban 

hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, seperti : 

- Pelatihan dan Bahan usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk KUBE 

- Bantuan Beras bagi Lanjut Usia Miskin 

- Bantuan Beras bagi Anak Terlantar dalam Panti Asuhan 

- Bantuan Peralatan Sekolah bagi Anak Keluarga Miskin 

- Beras Sejahtera (Rastra) 

- Beras bagi Penyandang Cacat 

- Pemberian sembako kepada masyarakat kabupaten 

- Bantuan Kursi Roda bagi Penyandang Cacat 

- Bantuan Tongkat Ketiak bagi Penyandang Cacat 

- Bantuan Peralatan Sekolah untuk Penyandang Cacat 

- Bantuan Alat Pendengaran bagi Penyandang Cacat 

- Paket Sembako untuk Korban bencana dan PMKS lainnya 

- Sembako bagi anggota Veteran dalam rangka Kemerdekaan RI 

- Sembako bagi anggota Veteran dalam rangka HUT RI 

- Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) 

- Pelayanan KIE 

- Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 

- Pelayanan MOP 
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- Pertemuan Kerja Kampung KB 

- Pertemuan Forum Musyawarah 

- Loka Karya Mini Tk Kampung KB 

- Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 

- Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 

 

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat 

kapasitas kelompok, seperti : 

- Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 

- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 

- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit  Tidak Menular 

- Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak 

- Perbaikan Gizi Masyarakat 

- Pengembangan Lingkungan Sehat 

- Pemberdayaan Perempuan dan anak 

- Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat. 

- Penyediaan dan pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Tidak Layak 

Huni 

- Pembangunan rumah sehat sederhana. 

- Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi 

Masyarakat Miskin. 

- Pembangunan sarana dan Prasarana air minum. 

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap 

- Pengembangan Budidaya Perikanan. 

3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan 

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha ekonomi mikro dan kecil, seperti : 

- Pengadaan Pemberdayaan Produksi Usaha Ekonomi Produktif 

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha kelompok masyarakat dan 

Lembaga ekonomi perdesaan. 

-  Pembinaan BUMDes. 
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- Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah Tangga, Industri Kecil dan 

Industri Menengah. 

- Fasilitasi bagi Industri Kecil dan Menengah terhadap pemanfaatan 

Sumber daya. 

- Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri. 

- Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. 

- Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian. 

- Pengembangan Intensifikasi tanama padi, palawija. 

- Peningkatan Insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani. 

- Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan. 

- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat 

guna. 

- Penyuluhan Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna. 

- Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 

4. Kelompok Program Lainnya 

- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, 

produk pertanian 

- Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa 

- Perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan 

4.2.3. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

Penanganan pengaduan masyarakat adalah suatu proses kegiatan untuk 

menampung,mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, 

mengklarifikasi memberikan solusi kepada pengadu, mendokumentasikan dan 

mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat agar 

masalah yang dialami, dirasakan atau dihadapi masyarakat dapat segera 

dicarikan solusi terbaik bagi semua pihak. Mekanisme ini juga akan menjadi alat 

monitoring program secara eksternal. Mekanisme pengaduan masyarakat 

terhadap pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yaitu : 

1. Masyarakat (rumah tangga/individu/kelompok masyarakat) baik 

sebagai penerima manfaat program ataupun bukan penerima manfaat 

program, apabila menjumpai terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan, dapat menyampaikan 
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pengaduan kepada SKPK Pelaksana Program atau Pokja Pengaduan 

Masyarakat TKPK. 

2. SKPK Pelaksana Program setelah menerima pengaduan dari 

masyarakat, selanjutnya melakukan analisis terhadap informasi 

danmengupayakan solusinya secara internal. 

3. Apabila SKPK pelaksana program, belum dapat menyelesaikan 

kasuspengaduan masyarakat atas pelaksanaan program secara 

intern,selanjutnya materi pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada 

TKPK melalui Pokja Pengaduan Masyarakat TKPK. Pokja Pengaduan 

Masyarakat TKPK selanjutnya akan menindaklanjuti dan melaporkan hasil 

penanganan pengaduan kepada Ketua TKPK melalui sekretaris TKPK. 

4. Secara rutin/berkala Ketua TKPK melaporkan hasil penanganan 

pengaduan rumah tangga/individu/kelompok masyarakat kepadaKepala 

Bapedda selaku Sekretaris TKPK. Yang selanjutnya laporan tersebut 

diteruskan kepada Wakil Bupati selaku ketua Tim koordinasi 

Penanggulangan kemiskinan. 

 

 

 

 

  



 

LAPORAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD)                      
TAHUN 2020  

133 

  

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Bappeda Kabupaten Bireuen 

BAB V 

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN 

 
5.1.  KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN 

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, serta 

mengangkat harkat dan martabat manusia. Kemiskinan merupakan bentuk 

ketidaksejahteraan, yang cenderung menurunkan harkat dan martabat 

manusia, sehingga keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan merupakan  

indikator keberhasilan pembangunan yang terpenting. Salah satu elemen 

penting dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan adalah koordinasi dan 

pengendalian pelaksanaan program.  Kegiatan koordinasi dan pengendalian 

pelaksanaan program ini akan membantu memberikan pemahaman tentang 

persoalan kemiskinan, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan 

kegiatan/intervensi di waktu yang lalu dalam upaya percepatan 

penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian upaya penanggulangan bisa 

dilakukan secara lebih efektif. 

Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan ini diharapkan dapat menjadi evaluasi terhadap pencapaian 

program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Bireuen selama ini. Selain itu juga, untuk mengetahui keefektifan 

dan effisiensi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pemberdayaan 

masyarakat miskin, pengembangan diversifikasi usaha keluarga miskin, 

efektivitas program pengembangan ekonomi produktif, perluasan kesempatan 

kerja bagi warga miskin, serta pola pemanfaatan program pengentasan 

kemiskinan, sehingga dapat disusun program strategis dan langkah-langkah 

pembinaan yang terpadu, berkesinambungan dan bersifat kontekstual. 

Adapun tujuan koordinasi dan pengendalian Program Pengentasan 

Kemiskinan di Kabupaten Bireuen  adalah : (1) Melakukan evaluasi terhadap 

capaian program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin yang selama ini 

telah dilakukan, khususnya program - program: Upaya pengembangan kegiatan 

produktif keluarga miskin; Pengembangan diversifikasi usaha keluarga miskin; 

dan, Perluasan kesempatan kerja bagi keluarga miskin. (2) Melakukan 
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monitoring, apakah program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bireuen 

telah tepat pada kelompok sasaran, khususnya pada pelaksanaan program -

program tersebut di atas. (3) Mengetahui keefektifan dan effisiensi pelaksanaan 

program pengentasan kemiskinan, khususnya program pemberdayaan 

kelompok masyarakat miskin. 

Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program  penangggulangan 

kemiskinan juga dapat dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi 

masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan, memberikan penilaian 

keberhasilan dari sisi keluaran, kegunaan dan dampaknya. Komplementaritas 

koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

Koordinasi Pengendalian 

Memantapkan apa tujuan program  
Menganalisis mengapa tujuan 
program (tidak) tercapai 

Menghubungkan kegiatan dan 
sumberdaya dengan tujuan program 

Menelusuri secara spesifik pengaruh 
kegiatan terhadap hasil yang dicapai 

Menerjemahkan tujuan program 
kedalam 
indikator kinerja dan menetapkan 
target 

Menguji proses pelaksanaan 
program 

Mengumpulkan data secara rutin dari 
indikator kinerja dan 
membandingkan antara 
capaian/realisasi dengan target 

Mengkaji hasil yang tidak 
diharapkan (ketidaktercapaian 
target) 

Melaporkan perkembangan program 
kepada pengambil keputusan, 
termasuk permasalahan yang 
ditemukan. 

Menyediakan pembelajaran, sumber 
potensi keberhasilan program dan 
rekomendasi perbaikan. 

 

5.2. Permasalahan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Program penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bertujuan untuk 

mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Negara 

Republik Indonesia - termasuk di Kabupaten Bireuen. Secara garis besar, 

cakupan program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dikembangkan 

di berbagai wilayah adalah : Pertama, pemberdayaan dan pengembangan 

kemampuan manusia yang berkaitan dengan aspek pendidikan, kesehatan, dan 

perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya. Kedua, pemberdayaan dan 
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pengembangan kemampuan manusia berkaitan dengan perbaikan aspek 

lingkungan, permukiman, perumahan, dan prasarana pendukungnya. Ketiga, 

pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan 

dengan aspek usaha, lapangan kerja, dan lain-lain yang dapat meningkatkan 

pendapatan. di Kabupaten Bireuen, pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan tidak berjalan maksimal karena tidak didukung oleh kerja tim yang 

betul -betul terpadu dan pembagian kerja yang jelas, sehingga dalam praktek 

sering antar dinas terkesan berjalan sendiri -sendiri tanpa ada panduan yang 

jelas. Tidak adanya fokus kelompok sasaran yang benar -benar akurat dan 

lokasi program penanggulangan kemiskinan yang jelas, adalah salah satu 

kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan di Kabupaten Bireuen.  

Ke depan, untuk mencegah agar persoalan kemiskinan tidak makin 

meluas dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen tidak terus 

bertambah, selain dibutuhkan koordinasi yang lebih terpadu antar dinas, yang 

tidak kalah penting adalah sebuah rencana program intervensi yang lebih 

terfokus. Yakni, program jangka pendek dan jangka menengah yang benar -

benar konsisten, realistis dan kontekstual – terutama untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya bias dan tumpang -tindih pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan yang tidak perlu terjadi. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kemiskinan terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, dan  juga tidak 

terjadi secara linier. Sebaliknya, kemiskinan bersifat majemuk dan disebabkan oleh 

multi faktor yang saling terkait satu dengan yang lain. Secara prinsip ada berbagai 

faktor penyebab kemiskinan, diantaranya adalah faktor struktural, faktor kultural, dan 

sumberdaya alam yang terbatas. 

Kemiskinan tidak hanya dilihat sebagai masalah nasional dan bukan hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika ingin berhasil untuk mengatasinya, 

kemiskinan harus menjadi tanggung jawab bersama bagi semua pelaku pembangunan, 

termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah 

memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi 

dan kepemilikan aset produksi. Dalam penanggulangan kemiskinan terdapat prinsip-

prinsip yang perlu dijadikan acuan dasar peneyelesaian, antara lain: 

1. Menerapkan sistem ekonomi yang demokratis  dengan peran pemerintah 

sebagai regulator dan eksekutor yang efektif berpihak kepada kaum miskin. 

2. Pemecahan kemiskinan harus menempatkan kaum miskin sebagai subyek yang 

di berdayakan. 

3. Komitmen pemecahan masalah kemiskinan  harus secara berkesinambungan 

dan terintegrsi. 

4. Penerapan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin 

5. Menerapkan pendekatan structural 

6. Menerapkan pendekatan kultural 

7. Pemecahan secara terpadu, multi dimesional dan saling terkait 

 

 


