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Abstrak 

 

Kemajuan pembangunan berdasarkan indikator ekonomi, dinilai belum mencerminkan tingkat 

kesejahteraan. Indeks Kebahagiaan merupakan indicator subjective yang mengukur kesejahteraan bersifat 

beyond GDP. Indeks Kebahagiaan merupakan indeks komposit berdasarkan tingkat kepuasan terhadap 10 

aspek kehidupan esensial. kepuasan terhadap aspek:kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah 

tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, 

keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan secara bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan. 

Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung telah bekerja sama dengan Laboratorium Quality 

Control Departemen Statistika Universitas Padjadjaran  untuk mengukur tingkat kebahagiaan penduduk 

Bandung. Dilakukan survey di 30 Kecamatan dengan rancangan sampling random yang ditujukan untuk 

mewakili tingkat kebahagiaan warga Bandung. Diliput 151 kelurahan di Kota Bandung dengan sampel 

lebih dari 2 kali lipat daripada SPTK  2014-BPS. Indeks Kebahagiaan Bandung tahun 2015 sebesar 70,60. 

Perhitungan menggunakan kerangka kerja The American Customer Satisfaction Index menghasilkan 

Indeks Kebahagiaan lebih besar yaitu 74. Tiga aspek kehidupan yang memiliki kontribusi paling tinggi 

adalah Pekerjaan (11.91%), Hubungan Sosial (11.39%) dan Keharmonisan Keluarga (11,28%) .Indeks 

kebahagiaan masyarakat Kota Bandung yang tertinggi adalah yang terkait dengan Keharmonisan 

Keluarga.Rekomendasi strategis yang diberikan adalah Program peningkatan : lapangan kerja dan 

wirausaha, fasilitas perumahan, pendidikan, peningkatan hedonic level of affect , peningkatan fungsi diri 
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1. Pendahuluan  
Bagian ini menjelaskan latar belakang 

Keterbatasan indikator ekonomi dalam 

merepresentasikan tingkat kesejahteraan 

masyarakat telah meningkatkan perhatian dunia 

terhadap aspek sosial dalam pembangunan. 

Kemajuan pembangunan yang selama ini lebih 

banyak dilihat dari indikator ekonomi, seperti: 

pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan 

dinilai belum cukup untuk menggambarkan tingkat 

kesejahteraan yang sesungguhnya. Indikator 

ekonomi tersebut pada umumnya diukur secara 

obyektif dengan pendekatan berbasis uang 

(monetary-based indicators). Tingkat kesejahteraan  

masyarakat dapat diukur dengan dua cara, yaitu 1) 

menggunakan indicator obyektif dan 2) 

menggunakan indicator subyektif. Salah satu 

indicator kesejahteraan yang mengukur capaian 

berdasarkan indicator subyektif adalah Indeks 

Kebahagiaan. Pengukuran indeks kebahagiaan 

dikenal sebagai pengukuran yang bersifat „beyond 

GDP‟. 

Pemeritah Kota Bandung telah merancang dan 

melaksanakan berbagai program kerja yang 

diharapkan dapat mendukung peningkatan 

kebahagiaan masyarakat Kota Bandung. Pada awal 

masa jabatannya, Walikota Bandung membentuk 

25 pokja, dimana salah satunya adalah Pokja 

Indeks Kebahagiaan. Pokja tersebut bertugas 

mengelola berbagai kegiatan yang dirancang untuk 

mengidentifikasi dan meningkatkan indeks 

kebahagiaan warga Bandung, sebagai berikut: 1) 

Riset Index of Happiness versi Bandung; 2) 

Roadmap of Index of Happiness Bandung; 3) 

Festival berbasis usia (anak, dewasa, lansia); 4) 

Lomba Foto Keluarga terbaik tiap bulan; 4) 

Walikota/Wakil Makan Malam bersama warga 1 

kali setiap minggu; 5) Undian sebulan sekali 

resepsi pernikahan gratis di Pendopo; 6) Sehari 

bersama Walikota sebulan sekali untuk anak SD 

dan SMP (http://issuu.com/juwandaajun/docs/ 

roadmap_to_bandung_juara_update_17). 

Kebahagiaan merupakan suatu hal yang 

dirasakan secara berbeda oleh setiap orang, karena 

itu pengukuran kebahagiaan merupakan hal yang 

subyektif. yang digunakan untuk melengkapi 

indikator obyektif. Berbagai penelitian tentang 

indeks kebahagiaan mengaitkan kebahagiaan 

dengan komponen kepuasan hidup dan emosi 

positif. Pengembangan indikator untuk mengukur 

tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia telah 

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks 

Kebahagiaan Indonesia dirilis pertama kali pada 

tahun 2013 berdasarkan hasil studi dengan 

representasi estimasi tingkat nasional. Pada tahun 

2014, BPS kembali melaksanakan pengukuran 

tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia melalui 

Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) 

2014, BAPPEDA KOTA BANDUNG (2014) 

dengan cakupan sampel yang dapat digunakan 

untuk estimasi tingkat nasional maupun provinsi. 

Secara khusus, BPS Kota Bandung bekerja sama 

dengan Pemerintah Kota Bandung memperbanyak 

sampel rumah tangga sehingga menghasilkan 


