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Salah satu ukuran yang
menggambarkan
keberhasilan pembangunan
suatu wilayah yang
menunjukan bahwa hasil-
hasil pembangunan
tersebut dapat di akses dan
dirasakan langsung
sekaligus sebagai alat yang
mengukur  kualitas hidup
oleh masyarakatnya

 

Nilai atau ukuran yang
dimaksud adalah IPM
singkatan dari Indeks
Pembangunan Manusia. IPM
menjelaskan bagaimana
penduduk dapat mengakses
hasil pembangunan dalam
memperoleh pendapatan,
kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya.

Ciri atau kualitas
masyarakat yang
telah menikmati hasil
pembangunan yaitu
memiliki umur
panjang , hidup sehat,  
Pendidikan tinggi,
dan memiliki Standar
hidup layak

Ciri-ciri tersebut di
rangkum menjadi dimensi
penyusun IPM.
Komponen penyusun
IPM : UHH umur
harapan hidup, Rata
lama sekolah & harapan
lama sekolah ,
pengeluaran perkapita
yang disesuaikan.
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Tahukah Kamu?
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OUR STRATEGY

Kategorisasi IPM berdasar Standar UNDP:
a. Sangat Tinggi jika IPM > 80 
b. Tinggi jika 70 <IPM<79
c. Sedang jika 60 < IPM < 79
d. Rendah jika IPM < 60

DKI Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang memiliki luas wilayah 662,33 km2
dengan kepadatan peduduk sekitar 16 ribu penduduk perkilometer persegi. Berdasar
hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk DKI tercatat sebanyak 10,68 juta jiwa.  
Berdasar data release BPS, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun
2022 adalah 81,65 poin. Dengan laju kenaikan 0,67 persen dari tahun sebelumnya yang
sebesar 81,11, masuk kategori sangat tinggi jauh melebihi angka IPM Nasional 72,91.

IPM dapat menentukan peringkat atau level
pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas
hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Apa Saja Manfaat IPM?
 

Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis
karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah,
IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator
penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM DKI Tertinggi se-Indonesia

Sumber: BPS



Tingginya nilai IPM DKI Jakarta,  sayangnya tidak diikuti dengan tingginy nilai IPM di seluruh
wilayah persebarannya. Jika dilihat data per wilayah, Kota Administrai Jakarta Selatan
menempati nilai IPM Tertinggi yaitu sebesar 85,21, dilanjutkan oleh  Kota Administrai
Jakarta Timur yaitu 83,45 lalu Jakarta Barat (82,51), Jakarta Pusat (82,11) dan Jakarta
Utara (80,81).
Hanya Kabupaten Pulau Seribu yang nilai IPM nya masih dibawah angka 80 yaitu 72,79.
Artinya masih ada tugas besar untuk meningkatkan kualitas penduduk Kabupaten Pulau
Seribu supaya setara dengan Kota Administrasi lainnya. Kemudahan akses Pendidikan,
Kesehatan dan peningkatan pendapatan seyogyanya menjadi prioritas pembangunan di
Pulau Seribu. (Penyusun/Penulis: Mulyani Puji Lestari) 

Jika dilihat dari komponen
pendukungnya maka IPM DKI Jakarta
disusun dengan rincian 73,32 untuk
dimensi harapan hidup , 13,08 untuk
dimensi lama sekolah dan 11,31
untuk rata-rata lama sekolah serta
Rp 18,93 juta pertahun untuk
dimensi rata-rata pengeluaran riil per
kapita. 

Akses Pembangunan Belum Merata.


