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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1 Gambaran Umum 

Kondisi geografis Kabupaten Situbondo memiliki potensi Sumber Daya 

Alam yang menjanjikan untuk dilestarikan. Kabupaten Situbondo memiliki 

pemukiman aau kampung, perkebunan, kawasan hutan,perkebunan, dll. Letak 

kabupaten situbondo di sebelah utara berbatasan dengan selat Madura, 

sebelah timur perbtasan denga selat Bali, sebelah selatan dengan kabupaten 

Bondowoso dan kabupaten Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan 

dengan kabupaten Probolinggo. 

Kapubapen Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur 

yang letaknya berada di ujung timur Pulau Jawa bagian utara dengan posisi 

antara 7
o
35’ – 7

o
44’ lintang selatan dan 11

o
30’ – 114

o
42’, sementara Luas

kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 Km2 atau 163.850 Ha, bentuknya 

memanjang dari barat ke timur lebih kurang 140 Km dan wilayah kecamatan 

terluas adalah Kecamatan Banyuputih, dengan luas 481,67 Km2.
54

Gambar 3.1 Data Keadaan Umum Situbondo 

Sumber : www.eastjava.com Kabupaten Situbondo 

54
Eko Putro Sandjojo.profil & Potensi Daerah tertinggal. 

http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/district/14-kabupaten-situbondo&ved. Diakses pada 22 

mei 2018 

http://www.eastjava.com/
http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/district/14-kabupaten-situbondo&ved
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Sedangkan Taman Nasional Baluran yang dari dulu sampai sekarang 

menjadi daya tarik sangat kuat bagi masyarakat untuk berwisata ke Taman 

Nasional Baluran ini. Taman nasional adalah sistem pengelolaan kawasan 

konservasi yang berciri khas.
55

 Sedangkan Taman Nasional Baluran adalah 

kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan 

sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan peneitian, pendidikan, 

menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. 

Kawasan Taman Baluran terletak di kecamatan banyuputih, kebupaten 

situbondo, provisinsi jawa timur yang berbatasan wilayah sebelah utara 

adalah selat madura, sebelah timur selat bali, dan di tengah kawasan ini 

terdapat gunung yang sudah tidak aktif lagi.
56

 Dengan adanya Taman 

Nasional Baluran saat ini mempunyai daya tarik tersendiri, yang diamana 

Taman Nasional Baluran menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk 

berbagai kepentingan, salah satunya yaitu berwisata dengan difasilisasi 

penginapan bagi pengunjung yang ingin menikmati indahnya Taman 

Nasional Baluran lebih lama. 

Sehubungan dengan itu, Taman Nasional Baluran juga sangat bermanfaat 

bagi pelajar untuk terjun langsung melakukan penelitian, karena mengingat 

Taman Nasional Baluran ini masih terjaga ke-alamiannya dari flora maupun 

fauna itu sendiri. Lokasi Taman Nasional Baluran yang strategis juga menjadi 

alasan bagi pelajar untuk melakukan penelitian. Hal ini dapat diketahui bahwa 
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 Jasuli Ahmad. 2010. Manfaat Hutan Lindung. Jakarta : CV. Sinar Cemerlang Abadi. Hlm 
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 Made Asdhiana. Taman Nasional Baluran, Inilah Afrikanya Indonesia. 

http://ravel.kompas.com/read/2014/05/19/1546431/ 
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Taman Nasional Baluran tidak pernah sepi pengunjung setiap harinya dan 

semakin bertambah setiap tahunnya. 

 

Gambar 3.2 Data Kunjungan Taman Nasional Baluran September 2017 

 
Sumber : www.balurannationalpark.web.id 

Dari data kunjungan diatas, sudah dapat dipastikan pengunjung sangat 

mempengaruhi keadaan sumber daya manusia disekitar Taman Nasional 

Baluran dan sumber daya alam yang ada. Karena keduanya saling berkaitan 

dengan jumlah pengunjung setiap tahunnya. Manfaat positif pengunjung bagi 

masyarakat sekitar yaitu dapat meningkatkan pendapatan atau perekonomian 

dan status sosial masyarakat. Adapun dampak negatifnya akan berdampak 

pada sumber daya alamnya, karena semakin meningkat jumlah pengunjung 

Taman Nasional Baluran akan mengganggu ekosistem yyang ada, seperti 

terusiknya binatang langka khas baluran sehingga mengancam 

keberadaannya, dan dengan banyaknya pengunjung otomatis sampah akan 

berhamburan dimana-mana yang bukan hanya mengancam pada hewan saja, 

akan tetapi akan mengancam ekosistem hutan mangrove yang berada 

disekitar taman nasional baluran tersebut. 

http://www.balurannationalpark.web.id/
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3.2 Demografi 

Jika membahas tentang demografi tentunya tidak lepas dari jumlah penduduk 

jumlah penduduk pada kabupaten situbondo dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 3.1  Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kecamatan 

Di Kabuapten Situbondo 2010, 2015, dan 2016 

 

 
Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 

 

Jumlah penduduk pada umumnya dipengaruhi oleh kelahiran dan 

tingkat kematian. Jika kelahiran lebih tinggi dari pada tingkat keatian, 

maka volume penduduk akan meningkat. Begitu pula sebaliknya apabila 

angka kematian lebih besar dari pada angka kelahiran, terjadi yaitu jumlah 

suatu penduduk akan menurun. 

Peristiwa kematian pada dasarnya merupakan proses akumulasi akhir 

(outcome) dari berbagai penyebab kematian langsung maupun tidak 

langsung. Kejadian kematian di suatu wilayah dari waktu ke waktu dapat 

memberikan gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat. Di 

samping itu, kematian seringkali juga digunakan sebagai indikator dalam 

penilaian keberhasilan program pembangunan dan pelayanan kesehatan. 
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Mortalitas atau angka kematian yang menjadi indikator dalam penilaian 

keberhasilan program pembangunan dan pelayanan kesehatan adalah 

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB). 

1. Angka Kematian Ibu (AKI) 

Kematian ibu yang dimaksud adalah kematian seorang ibu yang 

disebabkan oleh kehamilan, melahirkan atau nifas, dan bukan karena 

kecelakaan atau lainnya. Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 

100.000 kelahiran hidup (kh), Berdasarkan laporan Kematian Ibu dari 

Puskesmas se Kabupaten Situbondo tahun 2014 jumlah kematian ibu 

adalah 17 kasus dengan masa kematian terbesar pada masa nifas 64,71 

% (11 kasus), sedangkan pada masa hamil dan pada masa persalinan 

masing-masing julah sebesar 17,65% (3 kasus), Dengan kelahiran 

hidup pada tahun 2014 sebesar 9.187 bayi, maka AKI kabupaten 

Situbondo tahun 2014 adalah 185,04 per 100.000 kelahiran hidup, 

sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 201 4 adalah 

171/100.000 kelahiran Hidup.
57

 

Gambar 3.3 Kematian ibu Maternal berdasarkan Tempat dan Kelompok 

Usia di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 

 
Sumber : Laporan Kematian Ibu (LKI) Puskesmas Se-Kabupaten 

Situbondo Tahun 2014 
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2. Angka Kematian Bayi (AKB)  

Kematian bayi yang diaksud disini adalah kematian bayi yang 

terjadi antara saat bayi baru lahir sampai satu hari sebelum sapai tahun 

pertama. Angka Kematian Bayi (AKB) atau adalah banyaknya bayi 

yang meninggal sebelum mencapai usia satu tahun per 1.000 kelahiran 

hidup (KH) sedangkan AKB dapat menggambarkan kondisi sosial 

ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok usia 

yang paling rentan akan dampak dari perubahan lingkungan maupun 

sosial ekonomi dan indikator Angka Kesehatan Bayi (AKB) 

berhubungan langsung dengan pola hidup anak dan merefleksikan 

kondisi sosial ekonomi, lingkungan tempat tinggal dan kesehatannya 

dan data ini dapat dipastikan bahwa jumlah kematian bayi di 

Kabupaten Situbondo pada tahun 2014 adalah sebanyak 121 bayi dari 

9.187 kelahiran hidup, sehingga angka kematian bayi tahun 2014 

adalah 13,17 per 1000 kelahiran hidup.
58

 Dari sisi penyebabnya 

kematian bayi deisbabkan dua faktor yaitu dibedakan faktor endogen 

dan eksogen. Kematian bayi endogen adalah kejadian kematian bayi 

yang terjadi pada awal bulan pertama setelah bayi dilahirkan, 

umumnya disebabkan oleh faktor bawaan dari bayi itu sendiri. 

Sedangkan kematian eksogen adalah kematian bayi yang terjadi antara 

usia satu bulan hingga satu tahun, dan umumnya disebabkan oleh 

faktor-faktor yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan sekitar. 
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Gambar 3.4 Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 

 
Sumber : Laporan Rutin LB3 KIA Puskesmas Se-kabupaten Situbondo 

Tahun 2014 

 

 

3.3 Profil  

Berdasarkan SK. Menteri kehutan no 279/Kpts.-VI/1997 tanggal 23 Mei 

1997 kawasan TN Baluran seluas 25.000 Ha. Sesuai dengan peuntuknnya 

luas kawasan tersebut dibagi menajadi beberapa zona berdasarkan SK. Dirjen 

PKA No. 187/Kpts./DJ-v/1999 tanggal 13 desember 1999 yang terdiri: zona 

inti seluas 12.000 Ha, zona rimba seluas 5.537 Ha  (perairan = 1.063 Ha dan 

daratan = 4.574 Ha), zona pemanfaatan khusus dengan luas 5.780 Ha, dan 

zona rehabilitasi seluas 783.
59

 Sedangkan dari segi pengelolaan kawasan 

Taman Nasional Baluran dibagi menjadi 2 (dua) seksi yaitu seksi pengeloaan 

Taman Nasional Baluran Wilayah I bekol, meliputi Resort Bama, Balanan 

dan Perengan, sedangkan pada seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah II 

karangketok meliputi Resort Watu Nupuk, Labunan Merak dan Bitakol. 
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Gambar 3.5 Peta Lokasi Taman Nasional Baluran 

 
Sumber : Peta Kawasan Taman Nasional Baluran 

 

Dari peta tersebut dapat kita ketahui secara garis besar keadaan Taman 

Nasional Baluran Situbondo. Dimana peta tersebut juga menjadi pedoman 

bagi pihak pengelola untuk menjadikan atau melindungi kawasan konservasi 

dan menjaganya sesuai dengan fungsinya salahsatunya kawasan konservasi 

suatu kawasan yang mempunyai hubungan timbal balik atau salang 

menguntungkan satu dengan lainnya, maka dari itu kawan konservasi tidak 

hanya fokus pada satu komunitas saja akan tetapi diupayakan untuk 

melindungi keseluruhan yang ada di kawasan tersebut sehingga menjadi satu 

kesatuan yang saling menguntungkan. 

 

3.4 Kondisi Sosial dan Budaya 

3.4.1 Bidang Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi situbondo selalu tetap tanpa menunjukkan 

adanya suatu kemajuan yan berarti. Hal tersebut dapat diketahua dari wakil 

ketua DPRD Situbondo Zeiniye mengatakan, tren pertumbuhan ekonomi 
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cenderung stagnan beberapa tahun terakhir, pada tahun 2017 lalu, 

dilaporkan tumbuh sebesar 5,0 persen bahkan merunun jika dibandingkan 

dengan capaian tahun 2016 dimana tahun itu tumbuh 5,02 persen.
60

 Untuk 

mengejar ketinggalan yang terpenting adalah sejauh mana pemerintah 

kabupaten Situbondo mampu meningkatkan akses masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan untuk mencapai kesejahteraan. 

Kesejahteraan itu sendiri juga akan otomatis apabila pemerintahan 

memberi peluang atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 

membatu pemerintah dalam mengambil kebijakan. Konsep kesejahteraan 

sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (Sosial Policy) yang 

mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan warganya.
61

 

Kabupaten Situbondo singga saat ini asih masuk dalam daftar 

kabupaten tertinggal  sehingga ketergantungan kepada pusat sangat tinggi. 

Daya saing situbondo dengan kabupaten lainnya masih tergolong lemah, 

hal tersebut dikarenakan perekonomian pada kabupaten situbondo yang 

merosot setiap tahunnya.  Kondisi memperihatinkan ini pemerintah 

Situbondo bergigih keras untuk mengembalikan perekonomian dengan 

berbagai kebijakan, misalkan dengan mempersiapkan kawasan wisata di 

situbondo. 

Pemerintah kabupaten juga telah mempersiapkan kawasan wisata 

terpadu yang berada di tiga wilayah, yaitu wilayah barat dengan kawasan 
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situs Rengganis Gunung Argopuro, Air Mancur, Wisata Bahari Tampora, 

Taman Bakau, Wisata Pasir Putih dan Kampung Kerapu. Untuk wilayah 

timur ada Taman Nasional Baluran, Desa Kebangsaan dan Waduk Bajul 

Mati. Sedangkan untuk wilayah tenggah akan dibangun pusat 

perekonomian baru di jalan irian jaya.
62

 Hal tersebut semata-mata 

pemerintah ingin memperbaiki kondisi ekonomi situbondo serta 

mempertahankan dan mengstabilkan ekonomi masyarakat situbondo. 

a) Masyarakat Pesisir 

Kabupaten Situbondo secara geografis berada di pesisir pantai. 

Inilah mengapa pemerintah ingin agar potensi laut dapat digunakan 

secara maksimal dengan upaya menambah pengembangan objek 

wisata Kampung Kerapu. Mengingat masyarakat cukup tinggi untuk 

terlibat dalam peningkatan ekonomi perikanan setelah adanya 

pemberian keramba apung. 

Pemerintah Kabupaten Situbondo, jawa timur, pada 2018 

mengalokasikan anggaran sebesar sekitar Rp 6 miliar untuk 

pengembangan objek wisata Kampung Kerapu.
63

 Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018, memang sudah 

dialokasikan untuk wisata kampung kerapu dengan membangun 

dermaga yang menjorok ke tinggah laut. 
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Pendekatan pendapatan atau nilai tambah dari kegiatan  ekonomi 

diperkirakan dengan menjumlahkan semua balas jasa misalnya upah, 

gaji dan hasil dari usaha. Pendapatan masyarakat pada kabupaten 

Situbondo mayoritas menengah ke bawah, yaitu penghasilan yang 

dihasilkan masyarakat Situbondo dengan cara berdagang. Dengan itu 

menawaran lebih besar dari pada permintaan dan juga mempengerahui 

tingakat perekonomian setiap tahunnya. 

Seiring perkembangan kegiatan pariwisata di Taman Nasional 

Baluran dan meningkatnya jumlah pengunng melibatkan 

masyarakatbkawasan wisata terutama masyarakat desa Wonorojo. 

Masyarakat wonorojo yang melihat peluang ekonomi dari banyaknya 

pengunjung wisatawan Taman Naisonal Baluran dengan membuka 

homestay, penyedi jasa transportasi, membuka warung makan dan 

minuman.
64

 Keberadaan Taman Nasional Baluran menimbulkan 

perubahan bagi kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar karena 

adanyankegiatan wisata. 

Penduduk yang ada di Desa Pasir Putih terkenal dengan mata 

pencariannya sebagai pengrajin kerang, ha ini mengingat bahwa lokasi 

Desa Pasir Putih letaknya yang berdekatan dengan pantai dan 

menjadikan sangat strategis sebagai mana lokasi usaha kerajinan 

kerang.
65

 Pekerjaan sebagai pengrajin karang merupaka pekerjaan di 

sektor informal yang banyak ditekuni masyarakat sekitar pantai pasir 
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putih. Dan pada pantai pasir putih juga ada hotel atau penginapan bagi 

pengunjung untuk menginap, hal tersebut membuka peluang juga bagi 

masyarakat sebagai penjaga parkiran sehingga bisa menambah hasil 

ekonomi mereka. 

Jasa perahu wisata atau bisa dikenal dengan ojeg perahu setiap 

harinya beroperasi mengantarkan wisatawan berkeliling pantai sembil 

menikmati keindahannya. Ada petugas yang secara khusus untuk 

mengendarai perahu dan satu orang lagi membantu mengarahkan 

jalannya perahu. Dan dari semua jasa perahu wisata ini mayoritas 

pekerja berasal dari warga Situbondo yang tidak jauh dari lokasi 

wisata pasir putih. 

Jenis pekerjaan lainnya yang ditemui di sekitar objek wisata yaiu 

pedagang kaki lima di sepanjang pantai dan jarang ditemui  pedagang 

asongan/keliling, namun akan meningkat saat ramai kunjungan wisata 

seperti libur sekolah atau saat tahun baru. Sebgaian besar pedagang 

kaki lima berjualan makanan dan minuman (kelapa muda, mie instan, 

bakso, kopi, sate, dan lain-lain). Selain itu ada pula yang berjualan 

ikan asin dan ikan segar yang siap dibakar langsung disekitar pantai.  

Terakhir pekerjaan yang dapat kita jumpai di sekitar wisata pasir 

putih yaitu Kios cinderamata. Kios cinderamata merupakan sektor 

paling dominan di pantai pasir putih yang setiap harinya beroperasi 

selama 24 jam. Cinderamata yang dijual merupakan hasil kerajinan 

karang dari setiap harinya dan kerajinan seperti jam dinding dari 

kerang, hiasan, asbak dan aksesoris lainnya yang dihasilkan berbeda-
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beda sesuai dengan tingkat kesulitan kerajinan tersebut. Besar 

kecilnya pendapat ditentukanoleh jumlah wisatawan, oleh karena itu 

perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan daya saing 

dengan objek wisata di daerah lainnya. 

b) Masyarakat Pegunungan 

Adapun kondisi perekonomian masyarakat yang berada di daerah 

pegunungan berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah 

pesisir. Masyarakat pegunungan pada umumnya lebih condong pada 

hasil bercocok tanam atau petani seperti menanam padi, tembakau, 

jagung, kacang-kacangan dan lain-lain. Setiap harinya masyarakat 

pegunungan hanya memikirkan bagaimana tanamannya bisa bersaing 

dengan tamanman yang ditaman masyarakat lain. 

Dari hasil pengelolaan pertanian tersebut tergantung pada masing-

masing individu. Ada hasil pertaian yang dimanfaatkan secara 

langsung oleh masyarakat dan ada pula hasil pertaian dijual untuk 

mendapatkan hasil berupa uang untuk kepentingannya masing-

masing. Biasanya hasil pertainan yang dinikmati sendiri seperti padi 

dan jenis kacang-kacangan sedangkan yang untuk di jual yaitu hasil 

dari tembakau dan jagung. 

Pekerja sebagai petani di pegunungan ada dua yaitu petani pemilik 

sawah dan petani yang memang mempunyai keahlian di bidang 

pertanian namun tidak memiliki sawah. Petani yang memiliki sawah 

biasanya tipe masyarakat golongan menengah ke atas yang mayoritas 

pekerjaan pokonya sebagai PNS dan aparat negara seperti polisi, TNI 
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dan lainnya. Petani yang memiliki sawah biasanya hanya sebatas 

menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan sesuai apa yang 

dibutuhkan seorang petani pada umumnya dan tidak terlibat sebagai 

pekerja kasarnya. 

Sedangkan petani yang tida memiliki sawah kebanyakan pekerja di 

bagian kasar, seperti mencangkul, menanam padi, memberikan pupuk, 

dan sebagai membajak sawah. Dengan itu yang bisa dilakukan oleh  

petani yang tidak memiliki sawah dan yang mempunyai keahlian 

terbatas untuk menyambung hidup keluarganya. Sehinga timbul 

kesenjangan pada perekonomian pegunungan di darah kabupaten 

situbondo. 

Selain sebagai petani masyarakat daerah pegunungan mayoritas 

beprofesi sebagai buruh bangunan bagi laki-laki dan sebagai ibu 

rumah tangga bagi perempuan. Buruh bangunan bagi laki-laki tidak 

hanya dilakukan pada seseorang yang sudah berkeluarga (beristri) 

melainkan anak muda yang hanya modal ijazah Sekolah Dasar (SD) 

juga tidak asing kita dengar pada masyarakat daerah pegunungan. 

Dengan itu masyarakat pegunungan sudah bisa memenuhi kebutuhan 

hidupnya sehari-hari.   

Masyarakat Desa Kayumas selain bekerja di perkebunan, mereka 

juga mempunyai kegiatan di luar perkebunan, salah satu kegiatan 

ekonomi lain memiliki kebun kopi sendiri dan hewan ternak berupa 

sapi. Selain itu upah petik kopi sewaktu-waktu  dapat meningkat 

karena upah kopi di hitung per kilogram. Upah petik kopi yang 

diberikan pada pekerja di bagi menjadi tiga musim, yaitu pemetikan 
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pertama dinamakan petik bubuk, biasnya terjadi pada bulan mei 

dengan upah petik 1.500 rupiah per kilogram, pada masa panen raya 

mencapai 1.250 per kilogram, sedangkan pada masa setelah panen 

upah petik 2.000 per kilogramnya.
66

 Hal tersebut memberikan bantuan 

pemberdayaan Sumber Daya Manusia khususnya masyarakat sekitar. 

 

3.4.2 Pendidikan  

Pendidikan sering sekali dikaitkan dengan kemiskinan, dan angka 

kemiskinan di kabupaten situbondo relatif tinggi. Angka kemiskinan di 

Situbondo, Jawa Timur, masih cukup meperihatinkan, dari jumlah 

penduduk 648 ribu jiwa, 294.993 jiwa diantaranya masih dalam kategori 

miskin.
67

 Dari data kemiskinan tersebut sangat mempengaruhi jenjang 

pendidikan masyarakat situbondo. 

Jika membahas tentang pendidikan, situbondo memiliki lembaga 

pendidikan yang standart jika dibandingkan dengan daerah lain. Situbondo 

ada dua hal yang menjadi penyebab kesenjangan dalam dunia pendidikan 

di kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yaitu lemahnya dalam pengelolaan 

manajemen pendidikan, lambannya laporan data pokok pendidikan 

berbasis teknologi informasi, sehingga angka melek huruf.
68

 Untuk 

mengatasi hal tersebut dengan melibatkan semua lapisan masyarakat untuk 

partisipasi aktif dalam penanggunalangan melek huruf. 
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Penyebaran pendidikan di situbondo denga terbagi pendidikan Sekolah 

Dasar (SD), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pendidikan 

Sekolah Menengah Atas (SMA), dan beberapa universitas. Dengan penyebaran 

pendidikan ini diharapkan pada plosok daerah kabupaten situbondo juga akan 

merasakan pendidikan sampai jenjang universitas. Berikut data pendidikan 

Kabupaten Situbondo dari Sekolah Dasar sampai SMK : 

Tebel 3.2 Jumlah Data Satuan Pendidikan (sekolah) Kab. Situbondo 

 
Sumber : Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 

 

Adapun pendidikan yang bergerak dibidang pondok pesantren  di Kabupeten 

Situbondo yaitu pondok pesantren Salafiyah Safi’iyah. Pondok Pesantren Salafiyah 

Safi’iyah Sukorejo berlokasi di desa Sukorejo Kecamatan Banyuputih didirikan 

pada tahun 1914 oleh Kiai Syamsul Arifin, pondok pesantren ini menempati areal 

seluas 11,9 ha berciri khas pondok ini adalah perpaduan antara sistem salaf dan 

modern dan pondok pesantren ini berkembang dengan jumlah santri mencapai 

kurang lebih 1500.
69

 Kini pesantren tersebut telah menjadi agen pembangunan bagi 

masyarakat sekitarnya. 
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Para santri tidak hanya berasal dari daerah situbondo, akan tetapi juga 

berasal dari daerah lain. Lembaga pendidikan yang dikembangkan di 

pesantren ini muai dari tingkat taman kanak-kanak sampai tingkat 

perguruan tinggi meliputi taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMP), dan 

Institut Agama Islam Ibrahimy. Tak heran kalau masyarakat situbondo 

merasakan manfaan atas kehadiran pesantren ini. 

Dengan adanya pendidikan ini tidak menuntut kemungkinan untuk 

menjamin pendidikan masyarakat situbondo untuk sampai pada tingkat 

unversitas, hal ini dapat dilihat bahwa lebih dari 71 ribu anak wilayah 

kabupaten  Situbondo, Jawa Timur, putus sekolah. Informasi yang 

dihimpun di kantor Dinas Pendidikan Nasional setempat menyebutkan, 

mereka yang dropout itu murid ekolah tingkat SD, SMP, dan SMU, 

wilayah kecamatan yang paling banyak putus sekolah adalah melandingan 

sebanyak 7.359 anak, arjasa 5.260 anak, besuki 5.843 anak, kendit 5.104 

anak, dan sembermalang mencapai 4.027 anak.
70

 Faktor dominan anak 

putus sekolah adalah faktor ekonomi dan menikah dalam usia muda. 

Dari hasil data tersebut tidak membuat pemerintah putus harapan 

dengan menyusun program Pendidikan Luar Sekolah dengan menerapkan 

Peraturan Bupati Situbondo nomor 50 Tahun 2008, tentang Uraian Tugas 

Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Hal tersebut terbukti 

pada tanggal 29 april 2018 kemaren peserta kejar paket C, mengikuti Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Kejar Paket C, yang diikuti 22 
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peserta yang berlansung di SMK Negeri 1 Situbondo.
71

 Dengan program 

kejar paket ini ditujakan pada masyarakat situbondo yang putus sekolah 

dan berkeinginan untuk mendapatkan ijazah kejar paket sesuai dengan 

kebutuhan ijazah tersebut. 

 

3.4.3 Kesehatan 

Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pelayanan 

kesehatan dasar yang cepat, tepat dan efektif diharapkan dapat mengatasi 

sebagian masalah kesehatan masyarakat. Pada uraian berikut dijelaskan 

jenis pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan di sarana pelayanan 

kesehatan 

Gambar 3.6 sepuluh penyakit di Puskesmas Kabapaten situbondo 

Tahun 2014 

 
Sumber : Laporan LB1 Puskesmas Se-Kabupaten Situbondo Tahu 2014 
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1. Pelayanan Kesehatan Usila (Usia Lanjut)  

Seiring dengan bertambahnya umur seseorang, maka keberadaaan 

para lanjut usia (LANSIA) juga tidak dapat diabaikan begitu saja, 

karena dengan meningkatnya kualitas usia seseorang, maka beban 

ketergantungan hidup dan biaya kesehatan yang dibutuhkan akan 

semakin berkurang pula. Di sisi lain, peningkatan penduduk usia 

lanjut mengakibatkan penyakit pada lansia semakin kompleks serta 

spesifikasinya penyakit degeneratif. Jumlah usila (60 tahun ke atas) di 

kabupaten Situbondo tahun 2014 sebesar 80.795 orang, namun 55.024 

atau 68,10% yang mendapat perawatan (Lampiran Profil Tabel 52).
72

 

Hal ini disebabkan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan bagi warga 

pra lanjut usia dan lanjut usia mungkin dikarenakan belum berfungsinya 

posyandu lansia secara optimal dan kurangnya minat lansia untuk 

berkunjung ke posyandu lansia, sehingga frekuensi pra lanjut usia dan 

lanjut usia hubungan dengan tenaga kesehatan masih tergolong sangat 

kurang. Dan juga dibutuhkan koordinasi dan peran serta masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada pra lanjut usia dan lanjut 

usia dan dibutuhkan kreativitas petugas kesehatan untuk membuat strategi 

baru agar para lansia mau datang ke posyandu. 

2. Pelayanan Keluarga Berencana  

Usia subur seorang wanita memiliki peran yang sangat penting saat 

terjadinya kehamilan. Menurut hasil penelitian diketahui bahwa usia 

subur wanita antara usia 15 sampai 49 tahun, oleh karena itu untuk 
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mengatur atau meminimalkan kehamilan maka prioritas program 

Keluarga Berencana (KB) adalah cara paling aman. Jumlah Pasangan 

Usia Subur (PUS) di 17 Kecamatan di Kabupaten Situbondo pada 

tahun 2014 sebesar 142.813, sedangkan yang menjadi peserta KB 

aktif sebesar 96.813 (67,79%) dan peserta KB baru sebanyak 13.496 

(9,45%) dari capaian KB aktif Kabupaten Situbondo tahun 2014 sudah 

mencapai target Renstra Kabupaten, yakni sebesar 65%.
73

 

3. Pelayanan Anak Balita  

Cakupan pelayanan anak balita yang dimaksud disini yaitu 

pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan minimal delapan 

kali dalam setahun dan pemantauan secara langsung perkembangan 

dua kali setahun setiap 6 bulan dan suplement vit A dosis tinggi 2 kali 

setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku 

KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya dan realita 

yang terjadi pada cakupan pelayanan anak balita Kabupaten Situbondo 

tahun 2014 adalah 79,1% dan meningkat 4,06% dibandingkan tahun 

2013 yang hanya mencapai 75,04 capaian tahun 2014 belum mencapai 

target daerah, padahal tahun sebelumnya cakupan pelayanan bayi 

sudah mencapai target daerah dengan demikian, selama tiga tahun 

terakhir cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Situbondo sudah 

menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
74
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4. Pelayanan Kesehatan Keluarga  

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

menjelaskan bahwa upaya kesehatan ibu bertujuan untuk menjaga 

kesehatan ibu, sehingga mampu melahirkan generasi-genrasi yang 

sehat dan berkualitas, serta dapat mengurangi angka kematian ibu 

sebagai salah satu indikator perencanaan dan tujuan pembangunan, 

sehingga upaya kesehatan ibu sebagaimana yang dimaksud pada 

Undang-Undang tersebut meliputi upaya kuratif, promotif, preventif, 

serta rehabilitatif, Kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) 

merupakan menjadi kegiatan prioritas bagi pelayanan kesehatan 

mengingat banyaknya dampak negatif, yaitu Angka Kematian Ibu 

(AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan juga merupakan 

indikator keberhasilan pembangunan daerah (Good Governace), 

khususnya pada pembangunan kesehatan. Indikator ini juga akan 

digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). 

Gambar 3.7 Penyebab Kasus Gizi Buruk Di Kabupaten Situbondo Thun 

2012-2014 

 
Sumber : Seksi Gizi Dinkes Kabupaten Situbondo 
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5. Rumah Sakit dan Balai Pengobatan/Klinik  

Rumah sakit dan Balai Pengobatan Masyarakat / Klinik sebagai 

salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan saat ini telah 

mengalami banyak kemajuan, hal tersebut dapat diketahui dari 

jumlahnya yang semakin bertambah. Jumlah rumah sakit di Kabupaten 

Situbondo pada tahun 2014 bertambah satu dengan diresmikannya 

Rumah Sakit Unit Daerah yang berada di daerah Asembagus. Dengan 

demikian, jumlah rumah sakit di Kabupaten Situbondo saat ini 

diantaranya meliputi RSUD Abdoer Rahem, Rumah Sakit Elizabeth kota 

situbondo, RSUD Besuki dan selanjutnya RSUD Asembagus. Sedangkan 

jumlah klinik yang berada di Kabupaten Situbondo tahun 2014 

bertambah dua, yakni dari 8 unit menjadi 10 unit.  

6. Sarana Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)  

Dalam upaya meningkatkan cakupan kesehatan kepada masyarakat 

situbondo berbagai upaya telah dilakukan dan dikembangkan termasuk 

dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada di masyarakat. 

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) adalah suatu 

upaya kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, oleh 

masyarakat, dan bersama masyarakat, hal ini berguna memberdayakan 

masyarakat situbondo dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 

sekitar situbondo dalam memperoleh dan mendapatkan pelayanan 

kesehatan dasar. Yang termasuk dalam pelayanan kesehatan adalah 

pelayanan Pusyandu, Polindes (Pondok Bersalin Desa) dan Poskesdes 

(Pos Kesehatan Desa), serta Desa Siaga. 
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7. Poskesdes  

Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) merupakan salah satu Upaya 

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang dibentuk langsung di 

desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan 

dasar bagi masyarakat desa yang berada di sekitar kabupaten 

situbondo dan sebagai sarana untuk mempertemukan upaya 

masyarakat dan dukungan pemerintah dan jumlah Poskesdes yang ada 

di Kabupaten Situbondo tahun 2014 sudah sesuai dengan jumlah desa 

yaitu 136 poskesdes/poskeskel dari 136 Poskesdes/Poskeskel yang 

yang sudah terbentuk di Kabupaten Situbondo, 25 Poskesdes memiliki 

gedung sendiri, 105 Poskesdes gabung dengan bangunan lain / balai 

desa dan sisanya 6 Poskesdes tidak memiliki gedung.
75

 

8. Posyandu  

Posyandu merupakan salah satu bentuk layanan kesehatan yang 

paling umum dikalangan masyarakat. Posyandu diharapkan 

setidaknnya menyelenggarakan minimal 5 (lima) program prioritas 

kesehatan yaitu kesehatan ibu dan anak, Kuluarga Berencana (KB), 

perbaikan gizi, imunisasi, dan penaggulangan penyakit diare di 

kabupaten situbondo. Untuk memantau perkembangannya, posyandu 

biasanya selalu diawasi oleh kepala posyandu selaku pemimpin 

layanan kesehatan terpadu. 
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9. Tenaga kesehatan  

Sumberdaya manusia khususnya tenaga kesehatan merupakan 

faktor penggerak utama dalam pencapaian tujuan dan keberhasilan 

program pembangunan kesehatan. Peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) kesehatan dilaksanakan melalui jalur pendidikan dan 

pelatihan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten 

Situbondo, baik yang PNS maupun non PNS (tidak termasuk dinas 

kesehatan) pada tahun 2014 sebanyak 1677 orang dengan proporsi 

terbesar adalah tenaga perawat 720 orang (42,93%), kemudian tenaga 

Bidan 613 orang (36,55%) dan tenaga medis sebanyak 141 orang 

(8,41%). Untuk melihat jumlah tenaga kesehatan dan rasio per 

100.000 penduduk.
76

 

 

3.4.4 Budaya  

Wilayah pesisir Kabupaten Situbondo yang memiliki adat istiadat atau 

tradisi daerah. Adat istiadat atau tradisi masyarakat didominasi oleh para 

nelayan yang memiliki kearifan lokal. Ada beberapa kearifan lokal 

Kabupaten Situbondo yang merupakan kepercayaan dari warisan leluhur 

dan sampai sekarang masih tetap dilaksankan seperti Petik Laut, Nyabis, 

Tellasan, dan Ojung. 

a. Petik Laut 

Petik laut dilaksanakan setiap setahun sekali melalui proses 

musyawarah warga setempat dengan berbagai rangkaian susunan 
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acara dimulai dengan upacara selametan yang dipimpin oleh ketua 

adat kemuadian dilanjutkan dengan mempersiapkan sesaji untuk 

dilepas ke laut. Sumber dana ini murni dari para nelayan sibutondo. 

Ritual ini diyakini dapat memberi keselamatan bagi para nelayan, dan 

sebagai tanda syukur nelayan atas hasil laut yang mereka dapat. 

b. Nyabis 

Kearifan lokal nyabis dilakukan oleh semua masyarakat lokal 

sebagai proses agar mendapatkan barokah. Dengan cara ini 

masyarakat minta doa kepada kiyai karena anggapan masyarakat 

Situbondo dengan berkah ini bisa mengatasi masalah. Dan biasanya 

kegiatan ini dilaksanakan pada malam jum’at pada saat itu kiyai libur 

mengajar di pondok. 

c. Tellasan (hari raya) 

Selanjutnya Tellasan (hari raya) dilakukan pada hari ke 27 atau H-3 

hari raya dan aktivitas melaut sudah mulai dihentikan. Aktivitas ini 

berdampak pada lingkungan dan konsekuensi pada nelayan, karena 

pada hari raya ini para nelayan banyak mengeluarkan uang untuk 

menyambut hari raya.  

d. Ojung 

Ojung berupa atraksi daling memukul dengan rotan yang dipotong 

pendek sesuai ketentuan sehingga menyerupai pedang dan dilakukan 

oleh dua orang. Tradisi ini dapat dipercaya menghindarkan dari 

bencana, meminimalkan prilaku kriminal, dan untuk meningkatkan  

kerukunan diantara mereka. 


