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Buku Membangun Sistem Database MDGs dan Program Pembangunan untuk Peren-
canaan, Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin di-
susun berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pro-Poor Planning, Budgeting and Mon-
itoring-Evaluation  (P3BM) di 18 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Teggara, NTB, 
dan NTT.  Kegiatan ini merupakan bagian dari program Target MDGs, yang diluncurkan 
tahun 2007 oleh Bappenas dan bekerjasama dengan Menko Kesra, BPS serta UNDP
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Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS

SAMBUTAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BAPPENAS

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensi 
dan saat ini masih menjadi salah satu prioritas dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2010-2014.  Sifat multidimensi kemiskinan 
tercermin pula dalam indikator Millennium Development 
Goals (MDGs), yang menjadi agenda penting di dalam 
pembangunan nasional sekaligus menjalankan komitmen 
global.  Pada bulan September 2010 lalu, Pemerintah 
Indonesia telah melaporkan capaian sasaran MDGs tahun 

2010 dalam forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York. Dalam 
laporan tersebut disampaikan bahwa Indonesia telah mencapai beberapa 
sasaran, dan beberapa sasaran lainnya diperkirakan akan dapat dicapai 
pada tahun 2015 nanti.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mencapai komitmen tersebut 
dan mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian yang telah 
diselesaikan.  Sementara itu, Indonesia yang memiliki 33 provinsi dan 
lebih dari 50 kabupaten/kota, masih menghadapi disparitas dalam capaian 
MDGs antardaerah. Di era desentralisasi, upaya penurunan disparitas 
tersebut membutuhkan peran aktif dari Pemerintah Daerah.  Menyadari 
hal itu, dan untuk menjamin tercapainya sasaran MDGs pada tahun 2015 
nanti, Pemerintah Indonesia bersama-sama seluruh komponen masyarakat 
Indonesia, telah menyusun Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs 
(MDGs Roadmap). Peta Jalan Percepatan Pencapaian MDGs tersebut berisi 
komitmen program-program yang akan diterapkan di berbagai bidang untuk 
mencapai sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015 nanti.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa sasaran tersebut dapat tercapai dan 
sekaligus menjabarkan sasaran dan langkah-langkah di daerah, telah disusun 
pula Pedoman Rencana Aksi Daerah untuk Pencapaian MDGs (RAD-MDGs).  
Melalui Pedoman tersebut, maka Pemerintah Daerah akan memiliki rujukan 

"
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dalam menyusun dan mensinergikan berbagai program dan kegiatan untuk 
meningkatkan pencapaian sasaran MDGs di wilayahnya masing-masing.

Sebagai bagian tidak terpisahkan dari penyusun tersebut, Bappenas bersama 
dengan para pemangku kepentingan terkait juga telah menyusun alat untuk 
peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah melalui kegiatan yang disebut 
dengan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Masyarakat 
Miskin (Pro Poor Planning, Budgeting and Monitoring/P3BM).  Alat untuk 
peningkatan kapasitas tersebut diterbitkan dalam 3 (tiga/trilogi) seri buku, 
yaitu:

1. Buku Pertama: Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang 
Berpihak pada Masyarakat Miskin, yang berisi pemahaman, pengenalan 
tentang P3BM, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 
terwujudnya rencana dan anggaran di daerah yang lebih memfokuskan 
pada penurunan kemiskinan multidimensi dengan menggunakan 
indikator MDGs.  Buku Pertama ini telah diterbitkan pada bulan Mei 
2008.

2. Buku Kedua: Alat Analisa Tepat Guna untuk P3BM, yang berisi petunjuk 
teknis penyusunan 3 alat pokok untuk penyusunan rencana dan anggaran 
mempercepat pencapaian MDGs yaitu: (a) Analisa Capaian MDGs (score 
card); (b) Pemetaan Kemiskinan Multidimensi (Poverty Mapping); serta 
(c) Analisa Anggaran.  Buku Kedua ini telah diterbitkan pada bulan April 
2010.

3. Buku Ketiga: Buku Panduan Membangun Database MDGs dan Database 
Program Pembangunan – untuk Perencanaan, Penganggaran, dan 
Pemantauan Berpihak pada Masyarakat Miskin, yang diterbitkan pada 
bulan November 2010 ini.

Dengan adanya Roadmap MDGs dan RAD-MDGs, maka Pemda akan 
memiliki satu set pedoman untuk penyusunan sasaran dan program untuk 
mencapai target MDGs. Selanjutnya, dengan adanya Ketiga (Trilogi) Buku 
P3BM, maka Pemda akan memiliki satu set panduan untuk mengarahkan 
rencana dan program secara tepat serta disertai dengan anggaran yang 
mencukupi, sehingga target dan sasaran MDGs akan dapat tercapai dengan 
efi sien dan efektif. Dengan demikian, kedua set buku tersebut merupakan 
dua bagian yang tidak terpisahkan bagi seluruh komponen bangsa dan 
masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan 
kemiskinan, dengan indikator capaian yang tercermin pada indikator MDGs.  
Langkah ini sekaligus menjalankan komitmen global Millennium Development 
Goals (MDGs).
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Dengan adanya dua set Buku Panduan tersebut, Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki 
alat untuk memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Daerah melalui 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda untuk bersama-sama 
menerapkan langkah terpadu, sehingga pencapaian MDGs benar-benar 
tercermin pada kualitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sehubungan dengan itu, saya menyampaikan penghargaan kepada Tim 
Penyusun Buku Trilogi P3BM, dan khususnya atas selesainya Buku P3BM 
yang Ketiga ini.  Penghargaan saya sampaikan kepada Tim yang terdiri dari 
Tim Bappenas dan Tim UNDP serta dukungan aktif 18 kabupaten/kota di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, 
anggota DPRD, serta masyarakat sipil setempat.  Kerjasama yang baik ini 
telah menghasilkan pembelajaran berdasarkan langkah-langkah yang sudah 
diterapkan secara nyata selama tahun 2009-pertengahan 2010 lalu.  Buku 
ini merupakan pendokumentasian insiatif yang konstruktif tersebut, untuk 
secara sistematis dan efektif memanfaatkan program pembangunan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dan 
sekaligus mempercepat pencapaian MDGs di daerah.

Saya percaya, upaya positif dan konstruktif ini akan dapat dicontoh Pemerintah 
Daerah lainnya untuk bersama-sama mempercepat upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian MDGs. Semoga 
buku ini membawa manfaat dan mempermudah kita semua dalam menjalankan 
tugas negara dan bangsa Indonesia.

Jakarta,      November 2010

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas

Armida S. Alisjahbana
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SAMBUTAN

Mewakili UNDP (Program Pembangunan Perserikatan 
Bangsa-Bangsa) dan bersama Pemerintah Indonesia, kami 
sangat bahagia bisa mendukung terbitnya buku yang kini 
berada di tangan Anda.

Buku Panduan “Membangun Database MDGs dan 
Database Program Pembangunan – Untuk  Perencanaan, 
Penganggaran dan Pemantauan Berpihak pada Masyarakat 

Miskin” ini, merupakan Buku III dari “Trilogi” Manual P3BM (Perencanaan, 
Peganggaran dan Pemantauan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin). 

Sebelumnya, berturut-turut telah diterbitkan Buku I, “Buku Panduan 
Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin 
(P3BM)” pada tahun 2008, dan Buku II, “Alat Analisa Tepat Guna – Untuk 
Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin” 
pada bulan April 2010.

Pentingnya panduan membangun sistem database terkait Tujuan-Tujuan 
Pembangunan Milenium (MDGs) dan program pembangunan, sangat terasa 
dari beberapa alasan berikut. Bagi semua negara-negara anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia, tersisa sekitar lima tahun waktu 
dalam mengupayakan tercapainya MDGs pada tahun 2015. MDGs adalah 
sebuah target pembangunan yang ambisius terkait pengurangan kemiskinan 
dan perbaikan kehidupan umat manusia dalam berbagai dimensinya. 

Dalam melaksanakan program pembangunan untuk pencapaian berbagai 
tujuan mulia tesebut, sebuah sistem yang memiliki data yang akurat, lengkap 
dan berkelanjutan menjadi sebuah keharusan. Berbagai analisis terkait 
keberhasilan dan tantangan dalam upaya pencapaian MDGs sebagai masukan 
dalam perencanaan, penganggaran dan pemantauan, sepenuhnya berangkat 
dari data. Tanpa data yang lengkap, apalagi yang tidak akurat, maka sebuah 
perencanaan, penganggaran dan pemantauan bisa menjadi sesuatu yang 
kontra-produktif.

Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang, pencapaian MDGs diupayakan 
lewat integrasi MDGs ke dalam kebijakan nasional berikut strategi dan 
program pendukungnya yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Buku ini, 
antar lain berisi cara membangun koordinasi untuk menjamin keberlanjutan 
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Database MDGs dan Database Program Pembangunan bagi perencanaan 
reguler, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Selain itu, percepatan pencapaian MDGs, mensyaratkan sinergi antar 8 
tujuan satu dengan lainnya. Kesetaraan gender, misalnya, membuka akses 
perempuan terhadap pendidikan, pelayanan publik dan aset produktif. 
Sedangkan pendidikan, menurut beberapa temuan lapangan, berkontribusi 
terhadap pengurangan kemiskinan serta kematian anak dan balita. Sementara 
pertumbuhan yang mempromosikan laju peningkatan lapangan kerja seperti 
peningkatan industri padat karya, berdampak positif bagi beberapa tujuan 
MDGs seperti pendidikan, kesehatan anak dan ibu. Sebaliknya, dalam keluarga 
yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi, angka kematian 
anak terbilang tinggi. Semua hal tadi, memerlukan data yang selain akurat, 
juga menunjukkan keterkaitan antarpermasalahan. 

Tahun 2010, menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk tetap berada 
pada jalur positif yang telah ditempuh selama ini, sambil mempercepat 
pencapaian beberapa tujuan dan target MDGs yang masih memerlukan 
dukungan ekstra.  

Buku Panduan ini, diharapkan bisa memberikan kontribusi positif terkait 
perencanaan, penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada masyarakat 
miskin, sebuah langkah yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Republik 
Indonesia dalam mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Jakarta, Oktober 2010

Kepala Perwakilan PBB/Kepala Perwakilan UNDP – Indonesia

El-Mostafa Benlamlih
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KATA PENGANTAR

Dengan selesainya Buku ini, kami mengucapkan 
syukur kepada Allah SWT. Penyelesaian Buku Ketiga 
yang berjudul Buku Panduan: Membangun Database 
MDGs dan Database Program Pembangunan – 
untuk Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan 
Berpihak pada Masyarakat Miskin merupakan tahap 
penting dalam Proses Perencanaan Penganggaran 
yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (Pro Poor 
Planning, Budgeting and Monitoring/P3BM), karena 

Buku Ketiga ini merupakan Penutup Trilogi Buku P3BM. Dengan selesainya 
Buku Ketiga ini, maka kita telah memiliki 3 (tiga/trilogi) seri Buku P3BM, yang 
memberi panduan lengkap untuk menerapkan langkah-langkah menyusun 
rencana dan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.

Apabila dalam Buku Seri Pertama, yaitu Buku Panduan Perencanaan dan 
Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin, berisi pemahaman, 
pengenalan tentang P3BM dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk 
terwujudnya rencana dan anggaran di daerah yang lebih memfokuskan pada 
penurunan kemiskinan multidimensi dengan menggunakan indikator MDGs; 
dan Buku Kedua: Alat Analisa Tepat Guna untuk P3BM, berisi tentang 
petunjuk teknis penyusunan 3 (tiga) alat pokok yang digunakan untuk 
menyusun rencana dan anggaran untuk mempercepat pencapaian MDGs, 
yaitu: (a) Analisa Capaian MDGs (score card), (b) Pemetaan Kemiskinan 
multidimensi (poverty mapping), serta (c) Analisa Anggaran.  Maka Buku 
Ketiga ini memberikan panduan untuk penyusunan basis data.  Ketersediaan 
data menjadi bagian terpenting dari seluruh rangkaian proses kegiatan 
perencanaan pembangunan.  Tanpa adanya data yang akurat dan mutakhir, 
seluruh proses perencanaan akan tidak realistis dan tidak dapat diukur 
tingkat keberhasilannya secara tepat.  Dengan demikian, penggunaan 
anggaran pembangunan juga tidak akan efektif dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, terutama mengentaskan masyarakat kurang 
mampu dari kondisi kemiskinan mereka.

Oleh sebab itu, Buku ini memberikan panduan untuk Data dan Sumber 
Data Pembangunan dan MDGs, Penyusunan Sistem Basis Data dan 
Penggunaannya, serta Membangunan Sistem Koordinasi Pendataan di 
Daerah untuk mendukung pengembangan infomasi dan perencanaan 
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pembangunan yang berkualitas.  Di dalam Buku ini dijelaskan teknis 
penyusunan sistem basis data secara rinci sehingga dengan pendampingan 
minimal, Pemerintah Daerah akan dapat menyusun sistem data yang 
dibutuhkan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak 
kepada masyarakat miskin.  Penyusunan Buku ini sudah memperhatikan 
proses pendampingan yang selama ini dilakukan, sehingga diharapkan Buku 
Panduan ini akan mudah diikuti oleh setiap pengguna Buku.

Dengan selesainya Buku ini, saya sampaikan selamat dan penghargaan 
kepada Tim Penyusun Buku serta kerjasama dan dukungan aktif 18 
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 
Sulawesi Tenggara, serta anggota DPRD.  Semoga Buku ini dapat bermanfaat 
bagi para pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan upaya-upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Besar harapan kami Buku ini 
mudah untuk diterapkan sehingga Pemerintah Daerah akan dapat segera 
mewujudkan terbangunnya sistem basis data pembangunan dan MDGs di 
daerah.

Jakarta,   November 2010
Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas 
Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM

Prasetijono Widjojo M.J.
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SAMBUTAN REVISI BUKU III
MEMBANGUN SISTEM DATABASE MDGs & DATABASE PROGRAM PEMBANGUNAN 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.,
Data merupakan hal penting bagi seorang perencana, namun 
yang sering terjadi adalah data tidak tersedia pada saat yang 
dibutuhkan. Alhamdulillah, pada tahun 2010 dalam program 
Pro-poor Planning, Budgeting & Monitoring (P3BM), Bappenas 
sudah menerbitkan buku Membangun Sistem Database MDGs 
dan Database Program Pembangunan dengan harapan dapat 
menjadi pendorong untuk mulai membangun sistem pengelo-
laan data Millenium Development Goals (MDGs) dan data pro-
gram pembangunan di daerah. Beberapa daerah seperti: Ka-
bupaten Serang (Banten), Kabupaten Kubu Raya (Kalimantan 

Barat), dan Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat) telah meluncurkan Sistem Data-
base MDGs dengan dampingan dari Tim P3BM-Bappenas menggunakan buku ruju-
kan ini. Sistem database ini, khususnya di Kabupaten Serang yang telah dibangun 
selama 2 tahun (2011–2012) telah dimanfaatkan dalam kegiatan musrenbang, 
koordinasi program dan monitoring pencapaian pembangunan. Di Kabupaten Kubu 
Raya sistem database yang dibangun akhir 2012 telah dimanfaatkan untuk peny-
usunan laporan MDGs dan di Kabupaten Raja Ampat mulai dimanfaatkan kegiatan 
musrenbang, koordinasi program, dan monitoring pencapaian pembangunan.

Kehadiran buku-buku P3BM (Buku I - Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran 
yang Berpihak Masyarakat Miskin, Buku II - Alat Analisa Tepat Guna untuk P3BM, 
dan Buku III -  Panduan Membangun Database MDGs dan Database Program Pem-
bangunan) adalah salah satu usaha Bappenas untuk menyediakan alat yang dapat 
memudahkan staf perencana di daerah dalam menyusun perencanaan, pengang-
garan, pengelolaan & pemantauan program pembangunan yang berkualitas dan 
berpihak pada masyarakat miskin.  Dengan tujuan tersebut, maka buku ini selalu 
berusaha untuk mengakomodasi masukan-masukan dari pengguna/pemakainya.

Selama pelaksanaan kegiatan dan penggunaan di beberapa daerah, diperoleh se-
jumlah masukan untuk perbaikan isi buku, untuk itu buku sistem database ini dire-
visi agar lebih sempurna dan memenuhi kebutuhan daerah. Secara garis besar 
revisi dilakukan pada:

Bab  III tentang Data dan Perencanaan Pembangunan, khususnya sub bab 3.3 1. 
Indikator Pembangunan. Kode indikator MDG buku III disesuaikan dengan kode 
pada buku Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia 
2011 dan Defi nisi Operasional MDGs 2010.  Selain itu beberapa indikator MDG 
yang sulit atau bahkan tidak mungkin diukur di daerah telah ditiadakan.
Bab IV tentang Panduan Penyusunan dan Penggunaan Database, berdasarkan 2. 
input dari daerah telah direvisi untuk lebih memudahkan pengguna sistem.      
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Terdapat penambahan satu menu pada Sistem Database MDG (sebelumnya 
6 menjadi 7 menu) yaitu menu Rekap Ketersediaan Data, sehingga pengguna 
sistem mengetahui dengan cepat jumlah indikator yang telah diisi.  Selain itu, 
telah ditambahkan fungsi akumulasi otomatis yang akan bermanfaat selama 
proses pengentrian indikator.  Penambahan dua menu juga dilakukan pada 
Sistem Database Program Pembangunan (dari 4 menjadi 6 menu), yaitu menu 
ekspor data dan pivotchart. Dengan menu ekspor data, pengguna dapat me-
mindahkan data dalam format Microsoft Excel, sehingga lebih memungkinkan 
untuk mengeksplorasi data yang telah dientri.  Menu pivotchart akan berman-
faat bagi pengguna untuk menyajikan anggaran program atau kegiatan dalam 
bentuk chart. Selain itu penambahan fi tur Laporan Anggaran dan Laporan Ang-
garan Berdasarkan Jenis Belanja pun telah disediakan, membuat segenap yang 
berkepentingan lebih mudah melihat sebaran anggaran di daerah masing-mas-
ing. Bagaimana mengoperasionalkan setiap menu baru ini juga dipaparkan se-
cara rinci dalam Bab IV.
Beberapa 3. update serta perbaikan typo yang menyebar di berbagai bab juga su-
dah diperbaiki untuk kenyamanan pembaca.

Saya bersyukur kepada Allah swt. yang telah memberi kekuatan kepada semua 
pihak yang terlibat dalam upaya perbaikan buku ini dan tidak lupa saya ucapkan 
terima kasih kepada:

Pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten 1. 
Raja Ampat yang telah memakai dan memberikan masukan untuk perbaikan 
sistem database MDGs dan database Pembangunan;
Tim P3BM Bappenas yang telah merespon dengan optimal berbagai masukan 2. 
dari daerah dan telah melakukan revisi buku ini;
PSF (3. PNPM Support Facility) yang telah memfasilitasi merevisi dan mencetak 
buku ini.

Akhirnya saya berharap semoga buku edisi revisi ini akan lebih bermanfaat bagi pen-
ingkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat 
miskin dan menjadi catatan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat dalam peny-
usunannya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Jakarta, Februari 2013
Direktur Penanggulangan Kemiskinan   

Dr.  Rudy S. Prawiradinata



xii

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN ..........................................................................................................................     iii

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................   viii

DAFTAR ISI  ..................................................................................................................................     xii

DAFTAR GAMBAR  ........................................................................................................................     xiv

DAFTAR ISTILAH  ..........................................................................................................................     xv

 I.  PENDAHULUAN  .....................................................................................................  1

II.  KONDISI DAN PENGELOLAAN DATA DI DAERAH  .....................................................................  5

2.1.   Pengaruh Desentralisasi Terhadap Pendataan  ..........................................  6 

 2.2. Penyelenggaraan Statistik di Indonesia  ......................................................   8  

2.3. Sistem Pendataan Era Desentralisasi .........................................................   9

2.4. Perbaikan Pengelolaan Sistem Pendataan  ................................................   16

III. DATA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ....... ......................................................   23

3.1. Dokumen Perencanaan Daerah..................................................................   24

3.2. Data Perencanaan Pembangunan Daerah  .................................................   29 

 3.3. Indikator Pembangunan  ............................................................................   35

3.4. Sistem Database MDGs dan Sistem Database Program Pembangunan  .....   48

IV.  PANDUAN PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN SISTEM DATABASE  ...................................   51

4.1. Pemahaman Dasar tentang Sistem Database ............................................   52

4.2. Panduan Sistem Database MDGs dan Pelaporannya  .................................   57 

 4.3. Panduan Sistem Database Program Pembangunan dan Pelaporannya  ......   90

V.  MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI DATA PEMBANGUNAN DI DAERAH 

 UNTUK MENDUKUNG INFORMASI DAN PERENCANAAN REGULER YANG 

 BERKUALITAS  ......................................................................................................  113

5.1. Membangun Forum Koordinasi Data ..........................................................  116

5.2. Manfaat Forum Koordinasi Data  ...............................................................  118

5.3. Institusionalisasi Forum Koordinasi Data  ..................................................  119 

 5.4. Pengelolaan, Analisis, dan Produksi Data MDGs untuk Musrenbang  ..........  121

5.5. Diseminasi Data MDGs ..............................................................................  123



xiii

VI.   PENUTUP  ........................................................................................................... 127

LAMPIRAN  ............................................................................................................... 133 

1.  Sistem Statistik Nasional  ............................................................................ 133 

 2.  Surat Keputusan Bupati  .............................................................................. 136

DAFTAR PUSTAKA  ...................................................................................................... 148 



xiv

DAFTAR GAMBAR  

  

2.1. Mekanisme Alur Transfer Data Sektoral Sebelum dan Setelah Era 

 Desentralisasi ..................................................................................................   7

2.2. Persentase Penurunan Ketersediaan dan Kualitas Data Sektoral di Provinsi 

 dan Kabupaten/Kota  ......................................................................................   12

2.3. Mekanisme Alur Data Sektoral yang Ditemui di Lapangan ................................   16

3.1. Bagan Periodisasi Perencanaan .......................................................................   25

3.2.  Alur Penyusunan RPJPD  ..................................................................................   25 

3.3.  Alur Penyusunan RPJMD  .................................................................................   26

3.4.  Alur Penyusunan Renstra SKPD  .......................................................................   27

3.5.  Alur Penyusunan RKPD ....................................................................................   27

3.6.  Alur Penyusunan Renja SKPD  ..........................................................................   28 

4.1. Contoh Tabel  ...................................................................................................   54

4.2. Contoh Query ..................................................................................................   55

4.3. Contoh Form  ...................................................................................................   55

4.4. Contoh Laporan (Report) .................................................................................   56 

4.5. Bagan Proses Pengelolaan Data  ......................................................................   56

4.6. Contoh Score Card MDGs Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan  .......   89

4.7. Contoh Score Card MDGs Proporsi Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Kesehatan 

       Terlatih  ............................................................................................................  89

4.8. Contoh Pemanfaatan dari Data Program Pembangunan untuk Satu Sektor 

       dalam Aplikasi Pemetaan ................................................................................ 108

4.9. Contoh Data Program Pembangunan Tiga Sektor dalam Aplikasi Pemetaan ...... 109

5.1. Bagan Struktur Tim Koordinasi Data  ................................................................ 121

5.2. Desain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan ............................................. 122 

6.1. Faktor Pendukung Keberlanjutan Pengelolaan Data di Daerah .......................... 128



xv

DAFTAR ISTILAH

APM  =  Angka Partisipsi Murni

APK  =  Angka Partisipasi Kasar

AKI  =  Angka Kematian Ibu

AKABA  =  Angka Kematian Balita

AKB  =  Angka Kematian Bayi

APBD  =  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN  =  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Bappeda  =  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas =  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Balita   =  Bawah Lima Tahun

BPS  =  Badan Pusat Statistik

CSO  =  Civil Society Organizations/Organisasi Masyarakat Sipil

DDA  =  Daerah Dalam Angka

DPRD  =  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

IPM  =  Indeks Pembangunan Manusia

KDRT  =  Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KUA  =  Kebijakan Umum Anggaran

LH  =  Lingkungan Hidup

LSM  =  Lembaga Swadaya Masyarakat

LKKIP  =  Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

LKPS-KDH =  Laporan Kinerja Pertangunggjawaban Kepala Daerah

MDGs  =  Millennium Development Goals/

      Tujuan Pembangunan Millinium

MI  =  Madrasah Ibtidaiyah

MTs  =  Madrasah Tsanawiyah

Musrenbang =  Musyawarah perencanaan pembangunan

P3BM  =  Pro-Poor Planning Budgeting and Monitoring-Evaluation/  
      Perencanaan Penganggaran dan Monitoring-Evaluasi berpihak

      Masyarakat Miskin    

PBB  =  Perserikatan Bangsa-Bangsa



xvi

PDRB  =  Produk Domestik Regional Bruto

Pemda  =  Pemerintah Daerah

PP  =  Pemberdayaan Perempuan

PPAS  =  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

RAPBD  =  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Renja  =  Rencana Kerja 

Renstra  =  Rencana Strategis

RKPD  =  Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMN  =  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJMD  =  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJP  =  Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RKA  =  Rencana Kerja dan Anggaran

Sakernas =  Survei Tenaga Kerja Nasional

SKPD  =  Satuan Kerja Perangkat Daerah

SD  =  Sekolah Dasar

SDKI   =  Survei Demografi  Kesehatan Indonesia

SDM  =  Sumber Daya Manusia

SI  =  Statistik Indonesia

SIPD  =  Sistem Informasi Profi l Daerah

SIMRENAS =  Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan    
                 Nasional

SIMREDA =  Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan    
                 Daerah

SK  =  Surat Keputusan

SPM  =  Standar Pelayanan Minimal

SM  =  Sekolah Menengah

SMP  =  Sekolah Menengah Pertama

SSN  =  Sistem Statistik Nasional

Susenas  =  Survei Sosial Ekonomi Nasional

UNDP  =  United Nations Development Programme/Program

      Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa

UNFPA  =  United Nations Population Fund

UU  =  Undang-Undang



xvii



BAB I. PENDAHULUAN

•   Pentingnya Database

•   Garis Besar Isi Buku 



2

I.  PENDAHULUAN

Dalam dunia yang semakin terbuka dan berkompetisi, tuntutan terhadap pelayanan yang 
cepat dan berkualitas dari setiap institusi terasa semakin kuat.  Di kehidupan sehari-hari, 
sebagai masyarakat informasi, kita selalu memproduksi dan memanfaatkan data baik 
sebagai individu, lembaga maupun sebagai pelaku bisnis.  Bahkan beberapa lembaga tidak 
akan berfungsi bila tidak didukung oleh data dan informasi, misalnya pemerintah, bank, 
media massa dan industri.  Pengelola lembaga-lembaga ini sangat berharap mendapatkan 
informasi yang tepat, akurat dan pada saat yang tepat.  Informasi ini, selanjutnya digunakan 
untuk pengambilan keputusan menggunakan berbagai alat analisa.  Ini berarti bahwa 
kualitas kebijakan yang dikeluarkan pimpinan lembaga sangat tergantung pada kualitas 
informasi yang diterima oleh pimpinan lembaga tersebut.

Di dunia industri terdapat bukti yang jelas tentang manfaat sistem informasi untuk 
meningkatkan keuntungan.  Oleh karena itu, dipastikan juga bahwa lembaga pemerintah 
akan dapat meningkatkan kinerjanya bila memanfaatkan sistem informasi yang dirancang 
dan dilaksanakan dengan tepat, seperti penyusunan database.  Membangun database 
mempunyai beberapa keuntungan, antara lain (1) meniadakan atau mengurangi duplikasi 
data (reduce redundancy), (2) mempertahankan konsistensi data (maintain consistency), 
(3) mempermudah data sharing, (4) standar data dapat diberdayakan atau diupdate, (5) 
menjamin keamanan data, (6) menjaga integritas data dan (7) menjaga independensi 
data.

Pentingnya database bagi sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring/evaluasi 
tidak bisa dipungkiri.  Database telah lama menjadi isu sentral dalam pemberdayaan sistem 
perencanaan, penganggaran dan monitoring/evaluasi di berbagai negara, termasuk negara 
kita.  Untuk itu, dalam rangka memperbaiki sistem tersebut diperlukan dukungan sistem data 
yang sistematis, lengkap dan terpadu, seperti data MDGs dan data program pembangunan.   
Data tersebut dapat digunakan untuk mempelajari secara efektif pencapaian MDGs, mana 
target yang belum tercapai, apa akar masalahnya, dimana lokasinya dan sudah berapa 
besar dukungan anggaran yang diberikan untuk masalah dan lokasi tersebut.   Pertanyaan-
pertanyaan ini sangat signifi kan dan memerlukan respon yang tepat, dan antara lain 
dapat kita jawab dengan membangun Sistem Database MDGs dan Database Program 
Pembangunan secara lengkap dan berkelanjutan.  Dengan demikian, banyak masalah 
dalam bidang pembangunan daerah dapat diatasi dengan keandalan Sistem Database 
MDGs dan Database Program Pembangunan.

Buku Panduan “Membangun Sistem Database MDGs dan Database Program Pembangunan 
untuk Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan Berpihak pada Masyarakat Miskin”  
menyajikan sistem penyusunan Database MDGs dan Program Pembangunan yang 
sederhana, namun handal dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.  Sistem yang 
dikembangkan diperoleh dari pengalaman pelaksanaan kegiatan Pro-Poor Planning, 
Budgeting and Monitoring-Evaluation (P3BM) Program Target MDGs di 18 kabupaten/kota 
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yang berada di tiga provinsi.  Kedelapan belas kabupaten/kota tersebut adalah : Wakatobi, 
Bombana, Kolaka, Konawe, Buton dan Kota Bau-Bau (Sulawesi Tenggara); Lombok Timur, 
Lombok Tengah, Lombok Barat, Dompu, Sumbawa Barat dan Bima (NTB); Belu, Kupang, 
Flores Timur, Timor Tengah Selatan, Sikka dan  Sumba Barat Daya (NTT). 

Di dalam buku panduan ini, para pihak yang berkeinginan membangun sistem database 
akan mendapat penjelasan rinci mengenai langkah-langkah teknis: 

Pengentrian Sistem Database MDGs dan pelaporannya• 
Pengentrian Sistem Database Program Pembangunan dan pelaporannya• 
Bagaimana membangun koordinasi untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan • 
Sistem Database MDGs dan Database Program Pembangunan bagi perencanaan 
reguler

Dengan penguasaan langkah-langkah dasar tersebut, maka upaya membangun Sistem 
Database MDGs dan Database Program Pembangunan yang berkualitas serta berkelanjutan 
untuk mendukung analisa pencapaian MDGs dan menemukan akar masalah yang dihadapi 
disuatu daerah akan lebih jelas dan mudah.  Dengan demikian, dukungan data untuk 
perencanaan, penganggaran dan pemantauan bagi percepatan pencapaian MDGs akan 
semakin fokus, tepat sasaran dan berkualitas.  Secara lengkap uraian dari buku panduan 
ini adalah sebagai berikut : Bab I berupa pendahuluan, Bab II menjelaskan tentang kondisi 
data dan pengelolaannya di daerah, Bab III menjelaskan tentang data pembangunan 
daerah, Bab IV berisi panduan penyusunan database dan penggunaanya yang memuat 
tentang: pemahaman dasar sistem database,  pengentrian Sistem Database MDGs dan 
pelaporannya, serta pengentrian Sistem Database Program Pembangunan dan pelaporannya, 
Bab V menjelaskan tentang membangun sistem koordinasi Database MDGs dan Database 
Program Pembangunan untuk mendukung informasi dan perencanaan reguler yang 
berkualitas, dan Bab VI Penutup menjelaskan tentang faktor-faktor yang perlu mendapat 
perhatian agar sistem database yang telah dibangun berkelanjutan.
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II.  KONDISI DAN PENGELOLAAN DATA DI DAERAH

Untuk memahami kondisi data serta pengelolaannya di daerah, maka kita perlu mengetahui 
dua hal penting yakni:  sistem pemerintahan dan sistem pendataan di Indonesia.  Kedua 
komponen ini sangat berperan dalam mewujudkan apa yang terjadi dengan pendataan kita 
baik di pusat maupun daerah.

2.1.  Pengaruh Desentralisasi Terhadap Pendataan

Sebelum tahun 2000, sistem pemerintahan di Indonesia masih bersifat sentralisasi.  
Pemerintah pusat memegang peranan penting pada hampir semua aktivitas pembangunan 
nasional dan sistem administrasi.  Peranan langsung pemerintah pusat, termasuk pada 
ketersediaan data dan informasi terlihat pada hal-hal berikut:

a. Melalui kantor-kantor Kementerian Lembaga dan pemerintah pusat, di tingkat 
nasional

b. Melalui kantor-kantor yang menjalankan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah di tingkat provinsi (Kantor Wilayah atau Kanwil) dan kabupaten/kota (Kantor 
Departemen atau Kandep)

Dengan demikian, di masa sentralisasi kantor-kantor pemerintah tersebut berperan penting 
dalam proses transfer data terutama data sektoral1.  Ini disebabkan karena kantor-kantor 
tersebut mendapat wewenang penuh dari pemerintah pusat untuk melakukan pengumpulan 
data serta pelaporan dari berbagai sektor baik dari provinsi maupun kabupaten/kota.

Setelah sistem desentralisasi berlaku dengan diterapkannya UU No. 22 Tahun 1999 pada 
tahun 2000, maka terjadi pula perubahan besar pada fungsi dan kewenangan dalam sistem 
pemerintahan.  Kewenangan pemerintah pusat didesentralisasikan ke daerah, kecuali 
kewenangan dalam enam bidang, yaitu:  politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, 
moneter dan fi skal, agama, serta kewenangan bidang lain.  Letak kewenangan di bidang-
bidang biaya, pelimpahan kewenangan ke tingkat provinsi dalam bentuk dekonsentrasi dan 
ke tingkat kabupaten/kota dalam bentuk tugas pembantuan.  Hal tersebut berdampak 
pada kantor-kantor wilayah di tingkat provinsi dan kantor dinas di tingkat kabupaten/kota  
menjadi bagian dari pemerintah daerah.  

1  UU No. 16 Tahun 1997 pasal 12 ayat 1-4
(1) Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri

atau bersama dengan Badan.
(2) Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :

a. survei;
b. kompilasi produk administrasi; dan
c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3) Statistik sektoral harus diselenggarakan bersama dengan Badan apabila statistik tersebut hanya dapat diperoleh
dengan cara sensus dan dengan jangkauan populasi berskala nasional.

(4) Hasil statistik sektoral yang diselenggarakan sendiri oleh instansi pemerintah wajib diserahkan kepada Badan.
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Selain itu, undang-undang tersebut juga mencantumkan bahwa tidak ada perbedaan hirarki 
antardaerah otonom,  dengan demikian pemerintahan kabupaten/kota tidak berada di 
bawah pemerintahan provinsi2.

Penghapusan serta peleburan Kanwil dan Kandep menjadi bagian dinas-dinas sektoral 
baik di provinsi maupun kabupaten, memberikan dampak besar pada sistem dan 
mekanisme transfer pendataan sektoral di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat 
(Gambar 2.1).  Konsekuensi pelimpahan kewenangan ini antara lain adalah daerah harus 
menyelenggarakan pendataan sendiri secara lengkap.  Peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat juga menuntut pengetahuan dan pendataan lebih detail dan akurat tentang 
daerah maupun masyarakatnya.  Sementara di daerah, selain alur data, kelengkapan, 
kualitas, serta ketepatan waktu pelaporan data masih belum memadai3. 

Gambar 2.1.  Mekanisme Alur Transfer Data Sektoral Sebelum dan Setelah Era Desentralisasi

Pada saat ini, BPS sudah dapat memenuhi 70% dari total kebutuhan data di tingkat 
provinsi dan hanya 30% di tingkat kabupaten/kota.  Selanjutnya kekurangan data tersebut 
harus dipenuhi oleh daerah sendiri.  Sehubungan dengan itu, beberapa langkah yang perlu 
dilakukan oleh pemda adalah menyusun sistem pendataan antar SKPD di daerah secara 
konsisten dan kontinu.  

2  UU No. 22 Tahun 1999  Pasal 4: 1 dan 2
(1) Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan 

Daerah Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

(2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai 
hubungan hierarki satu sama lain.

3  TFSCB (Trust Fund for Statistical Capacity Building) WB 2008, BPS 2008
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Selain itu, peraturan tentang pendataan masih menggunakan peraturan sebelum 
desentralisasi, dan pembagian dalam menanggung biaya operasional untuk proses transfer 
data tersebut belum jelas dan belum ditetapkan pula4.           

2.2.  Penyelenggaraan Statistik di Indonesia

Dasar hukum perstatistikan di Indonesia adalah UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, 
yang dikeluarkan pada era sebelum desentralisasi.  Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 51 
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, merinci tentang implementasi, aturan dan 
tanggung jawab pengumpul data maupun responden, serta proses pengadaan data untuk 
statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus.  Untuk statistik sektoral, peraturan ini 
menyatakan bahwa instansi pemerintah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai tugas 
pokok dan fungsinya5;  dan dalam penyelenggaraannya dapat mandiri atau bersama-sama 
BPS.  Berkaitan dengan pembiayaan, peraturan ini hanya memuat penjelasan yang ringkas 
tentang pembiayaan pengadaan statistik dasar saja6 yang dibebankan ke APBN untuk 
kebutuhan pemerintah;  sementara untuk keperluan pemerintah daerah, pembiayaannya 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  Namun demikian, PP ini 
tidak mengatur lebih lanjut tentang aturan main pembiayaan statistik dasar baik di pusat 
maupun daerah, karena statistik dasar BPS belum dapat menyediakan info dan data 
provinsi dan kabupaten/kota secara mamadai.  Sehingga masing-masing kantor/lembaga 
mengharap atau menduga kantor/lembaga lain telah mengalokasikan dana untuk biaya 
bersama dalam rangka pengumpulan dan pengolahan data.  Hal tersebut berakibat pada 
terjadinya kekurangan biaya untuk pengadaan statistik secara menyeluruh, konsekuen 
apabila dikaitkan dengan kebutuhan statistik di era desentralisasi saat ini.

Sementara itu, penyesuaian dan penegasan tentang tugas dan fungsi BPS di daerah adalah 
Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang BPS.  Peraturan ini menyatakan bahwa 
untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPS di daerah, maka dibentuk instansi vertikal BPS  
di provinsi dan kabupaten/kota7;  yang bertanggung jawab terhadap instansi di atasnya.  
Dengan demikian, BPS provinsi dan kabupaten/kota berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada kepala BPS pusat,  dan biaya untuk menjalankan fungsi sepenuhnya 
ditanggung dari APBN. 

4  Hickling 2008, Inception Report
5  PP No. 59 Tahun 1999  Pasal 23
6  PP No. 59 Tahun 1999 Pasal 68
7  Perpres No. 86 Pasal 28  Instansi vertikal

(1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah, dibentuk instansi vertikal BPS, yang terdiri dari :
      a.  BPS Provinsi;
      b.  BPS Kabupaten/Kota.
(2) BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
(3) BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

BPS Provinsi.
(4) Organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPS setelah 

mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
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Pada tatanan pelaksanaan, BPS bersama daerah juga telah mengevaluasi kapasitas statistik 
berbagai SKPD di kabupaten sejak tahap awal desentralisasi sampai dengan tahun 2004, 
dengan melakukan berbagai lokakarya untuk meningkatkan kapasitas statistik di daerah.  
Selain itu, BPS juga melakukan lokakarya nasional yang membahas tentang strategi untuk 
alur yang tepat supaya data sektoral dari daerah dapat sampai ke pusat8.   Meskipun 
demikian, berdasar kondisi pendataan di daerah yang ditemukan, pengumpulan data masih 
belum dapat memenuhi kebutuhan penyelenggara otonomi daerah.

Dalam berbagai diskusi awal dengan BPS di lapangan, diperoleh berbagai informasi tentang 
apa yang telah dilakukan badan ini9.  Akhir-akhir ini, BPS telah banyak diikutsertakan dalam 
berbagai kegiatan pemantauan pencapaian berbagai sektor, baik di nasional maupun di 
daerah misalnya pencapaian MDGs, kemiskinan, dan lain-lain.  Sehubungan dengan era 
desentralisasi, BPS kabupaten pun sering disertakan memonitoring RPJMD dan penulisan 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP.  Hal-hal tersebut membuat 
BPS menjadi lebih memperhatikan tentang ketersediaan dan kualitas data sektor di 
kabupaten, misalnya:

BPS menemukan SKPD di kabupaten masih sulit dalam menyiapkan maupun • 
mengakses  data di wilayahnya
Data yang dibutuhkan seringkali diragukan realibilitasnya, karena masih banyak • 
variable yang tidak dilaporkan misalnya belum dari seluruh sekolah/puskesmas
Nilai data sektor seringkali berbeda dengan data survei yang dikumpulkan BPS, • 
baik data nasional maupun data tingkat kabupaten 
Biasanya data sektoral yang dikumpulkan oleh berbagai dinas di kabupaten luar • 
biasa banyak, sementara BPS yakin bahwa sebetulnya hanya dibutuhkan beberapa 
indikator kunci untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan berbagai tujuan 
strategis baik di nasional maupun di daerah

Kebutuhan atas data dan informasi dalam era desentralisasi di daerah lebih besar 
dibandingkan dengan kondisi sebelum tahun 2001, karena tanggung jawab pemerintah 
daerah dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah lebih besar daripada sebelumnya.  
Dalam bagian berikut kita akan lihat kebutuhan data di daerah saat ini. 

2.3.  Sistem Pendataan Era Desentralisasi

2.3.1.  Kebutuhan Data di Daerah

Sudah lama disadari bahwa, pemerintah Pusat membutuhkan data dan informasi mengenai 
kondisi dan perkembangan di daerah.  Hal tersebut, diperjelas seperti tercantum dalam 
Pasal 31 UU No. 25 Tahun 200410 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

8  BPS dan WB 2008, Workshop Reviltalisasi Pengelolaan Data Sektoral di Pusat dan Daerah
9  Hickling 2008, Inception Report
10  UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 31 

  Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
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yang menyebutkan bahwa untuk proses perencanaan pembangunan diperlukan data 
dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  Jadi sistem perencanaan 
pembangunan nasional untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 
yang dipakai selama ini seharusnya telah berbasis data dan informasi.  Pemerintah pusat 
juga membutuhkan data dan informasi antara lain untuk memonitor dan mengevaluasi 
pelaksanaan pemerintahan di daerah, selain untuk menilai kinerja pemerintahan daerah 
(lihat Bab III).  Di era otonomi daerah, dengan harapan pelayanan kepada masyarakat akan 
semakin baik dalam hal perencanaan, maka penyusunan RPJM Nasional akan diikuti dengan 
penyusunan RPJM Daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan 
rencana pembangunan jangka menengah dari masing-masing daerah.  

Pemerintah daerah yang baik harus dapat mengenali kondisi wilayah, problemnya, keadaan 
masyarakat, serta dapat mengenali kekurangan berdasarkan data dan informasi tersebut.   
Demikian pula, pemerintah daerah membutuhkan fakta berupa data dan informasi antara 
lain untuk sumber informasi perencanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja pemda 
di era otonomi (misalnya untuk:  LKKIP, LKPJ-KDh, PDRB, IPM, tingkat pengangguran, dan 
tingkat infl asi) sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan yang sesuai dan selaras 
dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional baik di pusat maupun daerah.  Untuk 
memenuhi kebutuhan itu maka, tidak terelakkan daerah sangat memerlukan dukungan 
data sektoral yang berkualitas, mutakhir dan tepat waktu;  dengan kedalaman hingga 
tingkat kecamatan bagi pemerintah kabupaten/kota.  Selain itu, daerah pun memerlukan 
informasi yang memuat indikator rujukan yang telah distandarisasi (terutama untuk data 
kependudukan). 

Untuk maksud tersebut di atas, data di daerah dapat berasal dari berbagai sumber, yakni:  
SKPD sektor yang terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga dari masyarakat 
lainnya.  Ketiga lembaga tersebut merupakan komponen dari Sistem Statistik Nasional 
(SSN)11, yang menurut UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, terdiri dari tiga unsur12, 
yaitu:  (1.)   Statistik Dasar yang dihasilkan oleh BPS, (2.)  Statistik Sektoral yang umumnya 
merupakan hasil catatan administrasi dari institusi pemerintah (misalnya data: kelahiran, 
kondisi ketenagakerjaan dan pengangguran, gizi anak, angka partisipasi murni usia wajib 
belajar, angka kelulusan maupun putus sekolah, berhubungan dengan masalah gender, 
terkait masalah kesehatan maupun kematian ibu dan anak,  kesehatan reproduksi, penyakit 
menular, lingkungan hidup daerah serta air dan sanitasi) dan (3.)  Statistik Khusus yang 
dihasilkan oleh masyarakat termasuk LSM dan Perguruan Tinggi (Misalnya:  data terkait 
program dari sektor terkait yang dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan,  data HIV/
AIDs yang dikelola oleh Komisi Penanggulangan AIDs Daerah bersama dinas dari sektor 
kesehatan, serta berbagai informasi dari hasil analisis yang dihasilkan antara Pemda dengan 

11  Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data 
statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat 
hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan sehingga 
membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

12  UU No. 16 Tahun 1997 pasal 11, 12, dan 13
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BPS bersama perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan tentang masalah sosial 
misalnya data kemiskinan termasuk pengangguran, kekurangan gizi, kerawanan pangan, 
masalah sosial, KDRT, pencemaran lingkungan baik oleh limbah industri maupun limbah 
pertanian, dan lain-lain).  Selain itu dalam rangka mendukung Sistem Statistik Nasional, 
disediakan pula meta data dari ketiga unsur statistik untuk kepentingan pengguna, 
kesemuanya dihimpun oleh BPS dan dikemas sebagai Sistem Informasi Rujukan Statistik  
(SiRusa)13.  Lebih lengkap tentang SSN dapat dibaca di Lampiran 2.1.

Selain hal-hal di atas, masih sulit dan boleh jadi belum terpikirkan upaya untuk memperoleh 
data dan informasi terkait tentang sumber dana baik dari pemerintah mau pun yang bukan 
dari pemerintah, yakni tentang lembaga-lembaga sosial bagi pemberdayaan masyarakat, 
baik lokal, nasional, maupun internasional yang bekerja di daerah.  Padahal, informasi dan 
data yang memuat:  lembaga tersebut maupun contact person, wilayah terkecil dari lingkup 
kerja, sektor yang dibantu, sasaran, program kerja dan pencapaian, waktu kerja, serta dana 
yang tersedia amatlah penting bagi pemerintah daerah.  Informasi tersebut diperlukan, 
terutama dalam tugas koordinasi untuk efi siensi penganggaran selain membantu efektivitas 
dalam hal pengelolaan dana perencanaan di daerah.  Seharusnya, daerah dapat mengelola 
data dan informasi tersebut dengan memberdayakan unit bantuan luar, meningkatkan 
kapasitas bidang linmas, maupun membentuk unit teknis serta dengan memberdayakan dan 
meningkatkan kemampuan unit statistik dan pelaporan Bappeda.  Misalnya pemberdayaan 
Sekretariat Bersama (Sekber) Bappeda Provinsi  NTT yang mendapat bantuan teknis dari 
LSM yang bekerja di wilayah tersebut.

2.3.2.  Pengelolaan Data di Daerah

Dari hasil wawancara dan penggalian informasi dengan beberapa kepala BPS14 di daerah 
tentang kondisi statistik sektoral di daerah, disimpulkan bahwa terdapat penurunan pada 
ketersediaan dan kualitas data sektoral di daerah.  Di tingkat provinsi terjadi penurunan 
ketersediaan data sektoral sebesar 21,88%  dan penurunan kualitas data sektoral sebesar 
13  UU No. 16 Tahun 1997 pasal 14 ayat 1-4

(1) Dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional, masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
 ayat (1) wajib memberitahukan sinopsis kegiatan statistik yang telah selesai diselenggarakannya kepada Badan.

  (2) Sinopis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
a. judul;
b. wilayah kegiatan statistik;
c. objek populasi;
d. jumlah responden;
e. waktu pelaksanaan;
f. metode statistik;
g. nama dan alamat penyelenggara; dan
h. abstrak.

(3) Penyampaian pemberitahuan sinopsis dapat dilakukan melalui pos, jaringan komunikasi data atau cara
penyampaian lainnya yang dianggap mudah bagi penyelenggara kegiatan statistik.

(4) Kewajiban memberitahukan sinopsis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi statistik yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.

14  Toyoda, N., 2008 dalam TFSCB The World Bank: Survei pandangan kepala BPS provinsi dan kabupaten/
kota terhadap kondisi data sektoral sebelum dan setelah desentralisasi (32 BPS provinsi dan 382 BPS 
kabupaten/kota)
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34,38% (Gambar 2.2.).  Ketersediaan data sektoral yang dimaksud adalah semua data 
administrasi yang wajib disediakan/dikumpulkan oleh berbagai sektor untuk keperluan 
pelaporan sektor pada waktu tertentu serta digunakan BPS untuk penulisan dan penerbitan 
DDA tahunan;   sementara  data sektor yang berkualitas ditentukan berdasarkan metodologi 
statistik yang telah dikaidahkan oleh masing-masing sektor yang bersangkutan. 

  

        Gambar 2.2.  Persentase Penurunan Ketersediaan dan Kualitas Data Sektoral di Provinsi dan 
Kabupaten/Kota15

Selain itu dilaporkan bahwa, hampir 75% kantor BPS di kabupaten/kota tidak mampu 
memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah daerah.  Hal-hal yang masih dirasakan kurang, 
meliputi:  Data administrasi wilayah kecil (data tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa),  
Data individu (untuk kemiskinan, ketenagakerjaan, buta huruf, putus sekolah, gizi buruk), 
Data sektoral spesifi k (data lingkungan hidup, investasi, TKI/remittance, usaha kecil), Data 
terpilah (gender, etnis, agama, pekerjaan, tingkat pendidikan, miskin atau tidak miskin), 
Data kualitatif (penyebab kemiskinan untuk rumah tangga atau desa tertentu, penyebab 
pengangguran individu), Data proyeksi (prakiraan angka 5 tahun untuk kemiskinan, jumlah 
penduduk, angka ekonomi), dan Data terkait DAU (IPM, IKK). 

Pada studi yang sama, juga dilaporkan, bahwa 56% BPS provinsi dan 58% BPS kabupaten/
kota pernah meminta pemda dalam hal ini SKPD untuk memperbaiki statistik sektoral 
yang dihasilkan.  Sementara perbaikan terhadap statistik dasar diminta oleh 75% pemda 
provinsi dan 60% pemda kabupaten/kota.  Tingginya permintaan perbaikan statistik dasar, 
menunjukkan ada beberapa hambatan yang dialami oleh BPS daerah.  Hal serupa yang 
mungkin pula menjadi hambatan pada unit data di masing-masing SKPD di daerah. 

Dari hasil kunjungan ke beberapa kabupaten/kota serta laporan hasil beberapa studi15 
yang telah dilakukan tentang kondisi data sektoral, terungkap bahwa faktor-faktor yang 

15  BPS, Monitoring MDGs 2007, TFSCB – The World Bank 2008, DSF WB-Target MDGs-PT Hickling 2009
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menjadi penghambat antara lain adalah:   sumber daya (SDM, pendanaan, minimnya APBD 
untuk pendataan, fasilitas),  peraturan (ketidakjelasan mandat/dasar hukum;  perampingan 
organisasi perangkat daerah), koordinasi (kurang koordinasi kegiatan statistik antara BPS 
dan instansi sektoral pemda maupun koordinasi antar instansi-instansi pemda sendiri), 
data elektronik belum banyak tersedia (kurang kapasitas dan fasilitas yang menunjang IT di  
pemda kurang dan fasilitas tidak memadai).  Beberapa hal yang digarisbawahi adalah:  

Hambatan saat Pengumpulan Data
Kualitas dan kuantitas SDM  (mutu dan jumlah KSK, serta pencacah, mutasi pada • 
staf pendataan SKPD)
Masalah transportasi (terutama untuk daerah luar Jawa/Bali dan kepulauan)• 
Kesadaran responden (tidak memberikan respon yang benar, tidak mau berkontribusi, • 
dan terlambat serta salah merespon)

Hambatan saat Pengolahan Data
Masih kurangnya infrastruktur dan fasilitas (IT/komputer, listrik, dan fasilitas • 
telekomunikasi tidak memadai)
Keterampilan teknis dan kualitas yang terbatas (kapasitas pengolahan, analisis • 
data, menangani program dan pengolahan berbasis web masih kurang memadai)
Permintaan data membebani BPS (peningkatan permintaan dari Pemda karena • 
desentralisasi, beban kerja vertikal dari BPS juga meningkat)
Tidak terdapat unit khusus di SKPD yang mengurus aktivitas pendataan, termasuk • 
pengolahan data dan pelaporannya.  Kalau pun ada, biasanya staf yang bekerja 
sering harus merangkap dengan tugas struktural atau dimutasi

Hambatan saat Diseminasi Data
Anggaran terbatas (tidak dapat melakukan diseminasi, publikasi, seminar, biaya • 
operasional/pengiriman dan perawatan perpustakaan, tidak tersedia metadata)
Tidak terkoordinasi dengan baik (akibatnya pihak yang membutuhkan data tidak  • 
tahu/ tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan)

Hal-hal tersebut sudah sering dibahas dan dikaji baik dalam lokakarya di daerah maupun 
nasional, dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dan kualitas data, terutama untuk 
statistik sektoral di daerah.  Namun demikian upaya dari semua unsur yang berperan dalam 
SSN seperti telah disebutkan di atas masih dirasa kurang maksimal.

Sehubungan dengan meningkatkan upaya tersebut, BPS bersama World Bank mencoba 
memerinci permasalahan yang timbul terutama untuk peningkatan statistik di daerah yang 
perlu penanganan dan bantuan dari segala pihak, seperti di bawah ini:

a.  Ketersediaan data

Seperti telah disinggung sebelumnya, saat ini, kebutuhan indikator pembangunan baru 
dapat dipenuhi sebagian pada tingkat kabupaten/kota.  Sedangkan data dari wilayah 
administrasi yang lebih rendah, yaitu kecamatan dan terutama kelurahan/desa, belum 
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memadai bahkan belum ada.  Hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten/kota sangat 
sulit untuk mendapatkan data dan informasi akurat yang menggambarkan realitas di setiap 
daerah cakupan sesuai dengan tuntutan otonomi daerah.  Sensus yang diharapkan dapat 
menghasilkan data untuk wilayah kecil hanya dilakukan oleh BPS setiap 10 tahun sekali;  
sementara itu kegiatan perencanaan pembangunan harus dilakukan tahunan.  Selain itu 
survey-survei sosial ekonomi juga tidak selalu menghasilkan estimasi yang memuaskan 
untuk wilayah kecil karena sampel yang tidak memadai untuk kebutuhan itu.  Masalah ini 
perlu ditanggulangi mengingat ketersediaan statistik pada tingkat wilayah kecil kabupaten/
kota dan kecamatan akan sangat membantu penyusunan kebijakan yang P3BM dan 
berbasis fakta di lapangan. 

b.  Data sektoral yang terabaikan

Kebutuhan data pada wilayah kecil untuk mendukung perencanaan pembangunan 
seharusnya dapat dipenuhi tidak hanya dari data sensus dan survey tetapi juga dari data 
statistik sektoral yang merupakan hasil kegiatan administrasi pembangunan.  Namun 
demikian, ketersediaan data sektoral di daerah sering dikeluhkan oleh pembuat kebijakan 
sebagai informasi yang belum dapat diandalkan karena tidak secara otomatis tersedia.  
Sementara itu banyak pihak sektor yang balik menjelaskan bahwa kegiatan pendataan 
sektor masih kurang didukung oleh beberapa hal seperti:  Rendahnya kualitas sumber 
daya manusia, kurang memadainya peralatan yang ada, tidak adanya unit khusus yang 
menangani data dibarengi dengan tingginya kejadian mutasi terutama pada staf pendataan, 
serta komitmen yang rendah dari pimpinan SKPD tentang pengadaan statistik.  Hal-hal 
tersebut perlu diperbaiki mengingat pentingnya data bagi perencanaan, pemantauan, dan 
evaluasi pembangunan daerah.

c.  Masalah institusi yang menyebabkan kerancuan alur data sektor dari daerah ke pusat

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada masa sentralisasi pemerintahan, tanggung jawab 
pendataan ada di tangan Kanwil di tingkat provinsi dan Kandep (bukan dinas terkait) di 
tingkat kabupaten.  Setelah era otonomi, tugas tersebut diserahkan ke dinas yang belum 
tentu mendapatkan limpahan kapasitas maupun fasilitas peralatan pendataan.

Otonomi daerah tidak hanya ditandai dengan sangat cepatnya pertumbuhan jumlah 
kabupaten/kota, tetapi juga peningkatan jumlah dinas di dalam kabupaten/kota itu sendiri.  
Di lain pihak, tenaga pendataan yang terlatih dan fasilitas peralatan pendataan terbatas.  
Akibatnya tidak semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memiliki tenaga dan peralatan 
pendataan yang memadai, sehingga terjadi masalah pendataan seperti:  menghimpun, 
mengolah dan pelaporan data.  Hal ini berdampak pada ketersediaan data terutama di 
pusat.

Pertumbuhan jumlah dinas di lingkungan Pemda kabupaten/kota yang sangat cepat ini 
menyebabkan lahirnya peraturan yang membatasi jumlah dinas dan lembaga teknis di 
kabupaten/kota16.  Sayangnya implementasi peraturan ini melahirkan keputusan tentang 
16  Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
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cakupan pekerjaan dan nama dinas yang bervariasi.  Akibatnya, tidak ada keseragaman 
nama dan cakupan dinas antarkabupaten/kota dan SKPD yang bertanggung jawab atas 
terselenggaranya pendataan (mungkin sekali fungsi ini berada di bawah dinas yang nama 
dan cakupan tugasnya berbeda).  Hal tersebut telah menyebabkan kerancuan alur data 
sektoral yang masih mengacu pada alur data sebelum masa otonomi.  Namun demikian, 
kerancuan ini diharapkan hilang setelah dilaksanakannya PP No. 38 Tahun 200717 nanti.

d.  Data sektoral yang terhambat sampai ke provinsi dan pusat

Seperti telah diulas, sebelum era otonomi daerah, tanggung jawab pendataan masing-
masing sektor ada di tangan instansi/departemen di tingkat pusat, kantor wilayah (Kanwil) 
departemen di tingkat provinsi, dan kantor cabang departemen (kandep) di tingkat 
kabupaten kota.  Dinas-dinas di lingkungan Pemda baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten/kota tidak banyak terlibat dalam kegiatan ini.  Dalam aktivitas tersebut ada 
garis instruksi/komando dari tingkat pusat ke provinsi dan kemudian ke kabupaten/kota.   
Alur data sektoral di lapangan pun bergerak secara berjenjang ke Kandep diteruskan ke 
Kanwil dan ke pusat sesuai dengan komando tersebut.  Sementara itu, BPS yang menurut 
undang-undang bertugas sebagai pusat rujukan statistik, bertugas menghimpun data 
termasuk data sektoral dari masing-masing tingkat wilayah.  Data sektoral didiseminasikan 
kepada masyarakat melalui publikasi tahunan Statistik Indonesia di tingkat nasional dan 
daerah dalam angka (DDA) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.  Pada masa tersebut 
BPS mendapatkan data yang relatif konsisten dari berbagai tingkat wilayah tersebut.

Pada era otonomi daerah, hampir semua Kanwil dan Kandep diserahkan kepada daerah 
begitu pula sebagian besar sumber daya dan tanggung jawabnya;  termasuk kegiatan 
pendataan.  Namun demikian, perubahan sistem pemerintahan yang baru ini,  ternyata belum 
menyentuh tanggung jawab pendataan.  Ini menyebabkan kegiatan pendataan sektoral juga 
tidak dapat berjalan otomatis seperti sebelumnya, karena tidak adanya garis instruksi/
komando dari dinas provinsi ke dinas di kabupaten walaupun pada sektor yang sama.  
Kondisi ini diperparah dengan pembentukan SKPD di provinsi dan kabupaten dengan nama-
nama dan cakupan tugas yang berbeda, serta keterbatasan anggaran pada kebanyakan 
daerah mengakibatkan kegiatan pendataan sektor tidak menjadi prioritas.  Karena tidak 
menjadi prioritas maka laporan yang diserahkan kepala SKPD provinsi dari kabupaten/kota 
ke provinsi juga tidak selalu lancar seperti yang diharapkan.  Masalah-masalah tersebut 
menyebabkan alur data sektoral terputus tidak sampai ke provinsi maupun pusat. 

Tersendatnya alur data sektoral dari daerah ke pusat tersebut membawa dampak pada 
konsistensi ketersediaan data yang diperoleh BPS dari sektor di berbagai tingkatan wilayah.  
Seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 2.3. data sektoral yang diperoleh BPS dari sumber 
di pusat, provinsi dan kabupaten/kota berbeda.  Akibatnya data sektoral yang dimuat dalam 
publikasi Statistik Indonesia dan DDA daerah sering tidak konsisten.
17  Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeirntah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
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Gambar 2.3.  Mekanisme Alur Data Sektoral yang Ditemui di Lapangan

2.4.  Perbaikan Pengelolaan Sistem Pendataan 

Upaya memperbaiki pengelolaan sistem pendataan di Indonesia, telah  mendapat  banyak 
perhatian, misalnya bantuan internasional dari The World Bank dalam bentuk Trust Fund 
for Statistical Capacity Building (TFSCB), yang telah memungkinkan berbagai studi dan 
kajian untuk memperbaiki kondisi statistik di daerah, serta telah diselenggarakan berbagai 
lokakarya yang membuahkan berbagai rekomendasi.  Upaya perbaikan ini, masih mengacu 
ke pola lama yaitu memperbaiki sistem pelaporan data sektoral.  Biasanya perbaikan dimulai 
dari daerah terlebih dahulu sementara pusat harus menyiapkan fasilitas yang menunjang 
kegiatan tersebut.  

Perbaikan sistem pendataan memang memerlukan peranserta berbagai badan dan instansi 
pemerintah di daerah, namun demikian Kementerian/Lembaga di pusat pun harus melakukan 
hal yang sama secara paralel.  Pada tahun 2008, UNDP/Bappenas dalam hal ini Target 
MDGs bersama The World Bank dengan dana dari DSF (Decentralisation Support Facilities) 
telah melakukan suatu kajian tentang Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Data Sektoral 
Daerah di 6 provinsi dan 13 kabupaten/kota.  Hasil kajian ini dilokakaryakan pada akhir 
Januari 200918 dan merekomendasikan pentingnya membentuk suatu pengelolaan serta 

18  UNDP, DSF, World Bank, 2009, Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Statistik Daerah, Laporan Akhir 
(terlampir di CD)
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sistem transfer data secara online sehingga ketersediaan dan kualitas data menjadi lebih 
meningkat, hal tersebut juga dibarengi dengan peran serta berbagai instansi pemerintah 
baik di pusat maupun di daerah, terutama BPS dan SKPD penghasil data sektoral (lihat 1. 
Final - Rekomendasi Kebijakan terlampir pada CD).

Dari pengalaman di beberapa daerah dalam pengadaan data untuk perencanaan, Tim 
P3BM menemukan bahwa walaupun masalah SDM, institusi, maupun pendanaan adalah 
hal yang mendasar, tetapi ada hal lain yang juga terabaikan yakni sistem informasi 
pengelolaan data yang terpadu.  Walaupun data yang tersedia telah lengkap, berkualitas 
maupun mutakhir tetapi masih tersebar di masing-masing SKPD atau badan;  maka tetap 
akan sulit bagi tim perencanaan Pemda untuk memonitor kondisi daerah mereka.  Karena 
itu, P3BM merasa perlu menyediakan suatu sistem database sebagai sarana penyimpan 
data yang operasionalnya akan di pegang oleh suatu unit yang bertanggung jawab  dalam 
perencanaan dan statistik di daerah.  Data yang wajib dikumpulkan adalah data untuk 
indikator MDGs19 dari BPS maupun sektor di daerah tersebut.  

Sementara itu dari catatan perjalanan di daerah, maupun berbagai diskusi serta laporan 
BPS Monitoring MDGs 200820 tercatat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh instansi-
instansi pemerintah.  Arah perbaikan yang dilakukan umumnya melalui: 

2.4.1.  Pemberdayaan Kapasitas SKPD Terkait dalam Pedataan dan Bantuan Fasilitas  

Beberapa Kementerian/Lembaga telah melakukan perbaikan, dengan memberikan 
sokongan membantu instansi-instansi di daerah sebagai upaya pengadaan dan memperbaiki 
kualitas data sehingga diperoleh laporan sektor yang diharapkan.  Departemen Pendidikan 
Nasional, sebagai contoh telah memberikan insentif kepada sebuah tim Kelompok Kerja 
Data pendidikan (KK Datadik) di seluruh kabupaten/kota dengan sumber dana APBN yang 
bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pengelolaan internal data dinas pendidikan 
dan menjalin komunikasi antara pusat dan daerah.  Anggota Tim KKD juga diberi 
pelatihan, dibantu dengan sistem database, program perekaman dan pengolahan data, 
serta difasilitasi dengan perangkat keras yang dibutuhkan.  Sedangkan, di Departemen 
Kesehatan sudah dimulai suatu uji coba komputerisasi pendataan statistik kesehatan.  
Beberapa Puskesmas telah diberi pelatihan dan perangkat komputer untuk perekaman 
dan pengiriman data kesehatan.  Selain itu penambahan penjelasan yang lebih tepat 
dalam metadata kesehatan pun telah dilakukan, termasuk bimbingan mendapatkan 
jumlah penduduk menurut kelompok umur yang dinginkan sebagai data penduduk sasaran 
program21.  Departemen Sosial pun melakukan upaya pembakuan sistem, defi nisi, konsep 
dan kuesioner, di samping memberikan bantuan komputer dari pusat untuk masing-masing 
kecamatan agar hasil Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat 

19  UNDP/Bappenas P3BM, 2010, Bab III Indikator MDGs dan Sumber Data, Buku 1 
20  BPS 2008, Pemetaan dan Penyempurnaan Alur Data Sektoral untuk Pemantauan Pencapaian Sasaran 

Pembangunan Milenium Indonesia, Buku Seri 7  (dapat diunduh di http://mdgs-dev.bps.go.id/)
21  http://www.depkes.go.id/downloads/publikasi/Data%20Penduduk%20Sasaran%20Program.pdf

B
A
B

II



18

diperbandingkan baik di pusat, antar berbagai direktorat jenderal, maupun di daerah antar 
instansi yang menangani kesejahteraan sosial.  Kantor Kementerian Lingkungan Hidup 
juga mencoba mengumpulkan data yang dapat menggambarkan Status Lingkungan Hidup 
Daerah (SLHD) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota yang biasa dikumpulkan tahunan 
dengan melibatkan beberapa dinas terkait seperti dinas kehutanan, dinas perindustrian 
dan lain-lain.  Untuk itu KLHN telah membuat buku pedoman umum penyusunan laporan 
status lingkungan hidup sebagai rujukan.  Dengan adanya berbagai upaya tersebut di atas 
maka diakui, bahwa data sektoral yang terhimpun di pusat dilaporkan mulai membaik.

2.4.2.  Pemberdayaan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Teknis Statistik

Walaupun aktivitas pendataan di kabupaten/kota belum mendapat perhatian serius serta 
dana yang dialokasikan pada APBD tidak terlalu besar, tetapi mulai mendapat perhatian 
pemerintah daerah khususnya Bappeda untuk bahan dasar perencanaan berbasis fakta.  
Selain masalah pendanaan, hal lain yang juga perlu ditingkatkan adalah pengembangan 
kapasitas SDM pengelola dan pengolah data dengan berkualitas.  Dalam banyak hal peran 
BPS di kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk memberikan saran teknis.  Kerjasama 
antara BPS di daerah dengan Bappeda sudah terjadi sejak lama dalam rangka memproduksi 
DDA, PDRB, IPM daerah serta berbagai laporan dan indikator daerah;  namun demikian 
masih sedikit diketahui masyarakat umum.  Pada tahun 2009, Kabupaten Toba Samosir 
mengadakan kegiatan sosialisasi penerbitan publikasi hasil kerjasama antara BPS dan 
BAPPEDA22.  Kegiatan ini merupakan salah satu sarana dalam diseminasi data statistik 
kepada seluruh SKPD dan unit-unit terkait di lingkungan pemerintahan daerah setempat.  
Adanya kerja sama serupa akan mendorong Pemda untuk lebih memperhatikan pendataan, 
sehingga mungkin saja akan mengalokasikan sejumlah dana untuk mendukung ketersediaan 
data di daerah, misalnya mengadakan sensus daerah atau survey daerah.

Selain itu untuk mengurangi masalah kehilangan staf yang sudah ahli dalam pendataan 
maupun ilmu komputer, pihak pemerintah daerah dapat meminta rujukan kepada BPS 
daerah setempat tentang Jabatan Fungsional Statistisi, maupun Pranata Komputer23 .  Hal 
tersebut akan membantu lestarinya ketersedian data yang berkualitas di daerah.

2.4.3.  Memperkuat Dukungan Pendataan dengan Peraturan Daerah Tentang Statistik

Dalam penelitian awal The World Bank (2006-2008)24, disebutkan bahwa dari 32 provinsi 
dan 382 kabupaten/kota hanya 5 provinsi dan 11 kabupaten kota yang memiliki peraturan 
daerah tentang statistik.  Secara umum peraturan statistik itu mengatur tentang: a.) Sumber 
data untuk tujuan tertentu (misalnya data yang akan digunakan untuk perencanaan dan 
22  http://tobasamosirkab.bps.go.id/index.php?idDet=beranda2&id=29
23  Dapat diunduh dari:  http://www.bps.go.id/aboutus.php?fungsional=1

24  Toyoda, N., 2008 dalam TFSCB The World Bank: Survei pandangan kepala BPS provinsi dan kabupaten/
kota terhadap kondisi data sektoral sebelum dan setelah desentralisasi (32 BPS provinsi dan 382 BPS 
kabupaten/kota)
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evaluasi harus bersumber dari BPS, data penduduk dari dinas kependudukan digunakan 
untuk menentukan sasaran program), b.) Penetapan atau pembagian tanggung jawab 
untuk koordinasi pengadaan statistik daerah, c.) Alokasi dana survey dan kegiatan statistik 
lain yang diatur melalui badan pemda sehingga terhindar dari pembatasan APBD untuk 
instansi vertikal.  Sebagai contoh untuk Provinsi Sumatera Utara, data BPS digunakan untuk 
perencanaan, monitoring dan evalusi RPJMD, dan secara eksplisit dicantumkan bahwa 
peningkatan dan pengembangan statistik adalah komponen RPJMD/RKPD, sehingga sejak 
tahun 2003 sudah dialokasikan dana dari APBD untuk kegiatan statistik.  Instruksi Gubernur 
DKI Jakarta25 telah menetapkan sumber data kemiskinan dari BPS untuk digunakan di 
lingkungan pemda dalam menetapkan kebijakan dan menyusun program penanggulangan 
kemiskinan.  Sementara untuk contoh SK Bupati tentang pendataan  dapat dilihat contoh 
SK Bupati Kabupaten Bombana dan Kabupaten Wakatobi, seperti pada Lampiran 2.2.

2.4.4.  Membangun Forum Koordinasi Data di Daerah

Kegiatan ini adalah membentuk suatu forum dari berbagai SKPD baik penghasil maupun 
pengguna data yang ada di daerah tertentu, baik provinsi atau kabupaten/kota yang 
biasa mengumpulkan data guna kepentingan pemda setempat.  Kemudian forum yang 
terbentuk ini mengadakan suatu pertemuan rutin yang membicarakan  tentang data yang 
telah terkumpul tersebut, kebutuhan data, tumpang tindih data, konsep, dan defi nisi dari 
data yang diinginkan apabila terjadi data yang bertentangan atau data yang dirasakan 
kurang baik.  Koordinator dari forum koordinasi data, dipilih berdasar pilihan dari wakil-
wakil setiap instansi pemda dan BPS daerah yang bersangkutan.  Konsep dasar tentang 
forum data awalnya digagas oleh UNFPA (2001-2005) guna menyediakan database di 
tingkat kabupaten26, untuk beberapa data program yang berkaitan dengan kebutuhan 
Pemda dan UNFPA.  Namun demikian, forum data seharusnya dapat bekerja lebih luas 
untuk pemanfaatan data daerah yang dibutuhkan secara berkesinambungan.  Lebih lanjut 
mengenai membangun forum koordinasi data di daerah ini dapat dibaca di Bab V.

2.4.5.   Menggunakan Sistem Online untuk Diseminasi Data

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data di tingkat daerah, beberapa pemerintah 
daerah sudah melakukan upaya perbaikan ketersediaan data sektoral, misalnya Kabupaten 
Tasikmalaya27.  Cara yang dilakukan adalah dengan diseminiasi data sektoral di daerahnya 
melalui sistem web.  Data yang terhimpun oleh masing-masing dinas dikirimkan ke provinsi 
melalui server yang tersedia.  Ini berarti bahwa pemerintah pusat dapat saja menghimpun 
data sektoral dari daerah yang sudah membangun sistem semacam ini, misalnya untuk 

25  Instruksi Gubernur DKI Jakarta No 271/2002 tentang data jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta yang 
dipakai adalah yang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

26  BPS dan UNFPA, 2005, Review of Indicators and Identifi cations of Statististical Data use in Regional  
Development Planning

27   http://datakabtasik.net/
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dipergunakan pada Sistem Informasi Strategis yang sedang dikembangkan oleh Departemen 
Dalam Negeri.  Seandainya semua level daerah sudah memiliki web dengan data berkualitas 
yang selalu dimutakhirkan maka aliran data akan lancar dan berkesinambungan.

Dilihat dari segi efi siensi, sistem ini memang paling baik;  namun dibutuhkan perangkat 
keras maupun perangkat lunak yang memadai, disamping keahlian pranata komputer untuk 
staf pemda.  Beberapa daerah28 yang banyak mendapat bantuan LSM baik asing maupun 
nasional telah memulai sistem ini.  Pemerintah daerah dapat berperan sebagai koordinator 
penyedia data dan menetapkan regulasi yang sesuai untuk menjamin keberlanjutan aktivitas 
ini, sementara pihak LSM biasanya membantu pemerintah daerah dengan memberikan 
bantuan perangkat keras, internet connection, tenaga ahli untuk membuatkan sistem 
database maupun operator sistem database tersebut. 

Sistem database dapat dimodifi kasi menurut kebutuhan daerah, sehingga tidak hanya 
memuat data dasar atau pun data sektoral, tetapi juga data program pembangunan 
daerah dengan sumber dananya.  Program-program pembangunan tersebut sangat penting 
dikoordinasikan oleh badan perencanaan di daerah.  Untuk itu, akan lebih baik apabila 
sistem seperti ini dikoordinasikan oleh Bappeda bidang statistik dan pelaporan. 

Idealnya apabila terlaksana maka akan diperoleh data yang lengkap, terintegrasi dan 
berkualitas baik bagi keperluan pelaporan, monitoring dan evaluasi, bahkan untuk perencanaan 
dan penganggaran kedepannya.  Selain itu, data yang dapat dipertanggungjawabkan 
tersebut juga akan bermanfaat bagi umum.  Pemda dapat meminta Badan PDE (Pusat 
Data dan Elektronik) daerah mengunggah data tersebut ke website kabupaten, sehingga 
para pihak yang terlibat pada upaya pembangunan dan masyarakat juga dapat memantau 
perkembangan pembangunan di daerah mereka.

Upaya yang diuraikan di atas terlihat masih terkotak-kotak pada masing-masing sektor 
sehingga belum diketahui seberapa jauh efektivitasnya dalam mendukung perencanaan 
pembangunan di daerah pada khususnya dan SSN pada umumnya.  Oleh sebab itu, 
pemahaman mengenai kondisi yang terjadi di daerah sangat dibutuhkan untuk perumusan 
solusi dan tindak lanjutnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perbaikan pengelolaan sistem 
data sangat penting terutama karena permintaan data dan informasi statistik yang beragam, 
akurat, berkesinambungan, dan tepat waktu terus meningkat sejalan dengan meningkatnya 
kegunaan informasi statistik.  Permintaan semacam ini tidak hanya datang dari instansi 
pemerintah pusat dan daerah tetapi juga datang dari usahawan untuk mengembangkan 
usaha serta dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk riset.  Akan tetapi walaupun 
perstatistikan saat ini memang terus berkembang, masih banyak tantangan yang dihadapi 
untuk menghadirkan data statistik yang terpercaya dan up to date.

28   Nanggroe Aceh Darussalam, Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi Aceh dan Nias mempunyai RANData-
base, NTT, Sekber Bappeda Provinsi NTT, Sekber Bappeda Kabupaten Belu
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III.  DATA DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Seiring dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka 
proses dan perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah.  
Dalam perkembangannyam UU No. 22 Tahun 1999 diperbaharui dengan lahirnya UU No. 
32 Tahun 2004 , sedangkan UU No. 25 Tahun 1999 diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 
2004.  Dengan diterapkannnya otonomi daerah ini, fungsi dan kewenangan pemerintah pusat, 
terutama yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan 
lain-lain) menjadi kewenangan pemerintah daerah.  Perubahan ini berdampak pula pada 
penyusunan perencanaan di daerah.  Jika pada era perencanaan terpusat, pemerintah 
daerah lebih berfungsi untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan dari pusat sehingga 
lebih berfungsi sebagai implementator, maka pada era desentralisasi pemerintah dituntut 
untuk merencanakan dan berbagi peran dengan pemerintahan di atasnya.

Khusus untuk perencanaan, lahirlah UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku 
pembangunan;  menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, 
antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah;  
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
dan pengawasan;  mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya 
penggunaan sumber daya secara efi sien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.  Dengan 
demikian, kiat desentralisasi adalah terciptanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 
partisipasi dalam perencanaan pembangunan, serta pencapaian akuntabilitas, efektifi tas, 
dan efi siensi.

3.1.  Dokumen Perencanaan Daerah

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses 
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.  Pada bagian lain dijelaskan pula bahwa 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 
jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.  Gambar 3.1 menunjukkan sistem perencanaan 
pembangunan berdasar tingkatan dan periode waktu.  
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Gambar 3.1.  Bagan Periodisasi Perencanaan

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa pada level daerah terdapat lima dokumen 
perencanaan, yaitu:  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.   Berdasar periode 
penyusunan perencanaan terdapat 3 jenis perencanaan, yaitu:  periode duapuluhtahunan, 
limatahunan, dan tahunan.  Berikut ini akan disajikan secara singkat informasi tentang ke 
lima dokumen perencanaan di daerah: 

a.  RPJP Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk 
periode dua puluh (20) tahun.  RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan 
daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (UU No. 25 Tahun 2004 pasal 5:1).   Penyusunan 
RPJP dilakukan melalui urutan:  (1) Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, 
(2)  Musyawarah perencanaan pembangunan, (3).  Penyusunan rancangan akhir rencana 
pembangunan.  Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJP Daerah, yang akan menjadi 
bahan pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. 

Berikut ini alur penyusunan RPJPD untuk merumuskan rancangan awal RPJP pada proses 
teknokratis:

Gambar 3.2.  Alur Penyusunan RPJPD 
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b.  RPJM Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk 
periode lima (5) tahun.  RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program 
kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan 
RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, 
kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka 
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Gambar 3.3 menunjukkan alur penyusunan RPJMD untuk merumuskan rancangan awal 
RPJMD pada proses teknokratis:

Gambar 3.3.  Alur Penyusunan RPJMD

c.  Renstra SKPD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya 
disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 
periode lima tahun. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, 
dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta 
berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Alur untuk merumuskan rancangan renstra SKPD pada proses teknokratis dapat dilihat 
pada Gambar 3.4.
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Gambar 3.4.  Alur Penyusunan Renstra SKPD

d.  RKPD

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu (1) 
tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat 
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan 
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 3.5. berikut ini menggambarkan alur penyusunan RKPD untuk merumuskan 
rancangan RKPD pada proses teknokratis.

Gambar 3.5.  Alur Penyusunan RKPD
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e.  Renja SKPD

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun.  Renja-SKPD disusun dengan 
berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, 
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah 
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Alur untuk merumuskan rancangan renja SKPD pada proses teknokratis dapat dilihat pada 
Gambar 3.6.

Gambar 3.6.  Alur Penyusunan Renja SKPD

Semua tahapan penyusunan dokumen perencanaan di daerah selalu diawali dengan 
pengumpulan data dan informasi.  Dalam   UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 152 ayat 1 
ditegaskan bahwa “Perencanaan  pembangunanan  daerah  didasarkan  pada data dan 
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan” dan PP No 8 Tahun 2008 Bagian 
Kesatu ayat 29 juga menyebutkan “Dokumen rencana pembangunan daerah disusun 
dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang”.  Dengan data yang 
memadai akan memungkinkan pemerintah daerah menyusun profi l daerah yang dapat 
menggambarkan situasi dan kondisi penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah 
masa sekarang (existing) dan dapat menyusun prediksi ke masa depan dengan tepat dan 
akurat.

Sebagai sebuah sistem, siklus perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian proses 
dengan keterkaitan dan kesinambungan yang tinggi antar tahapan. Hasil musrenbang di 
awal tahun akan menghasilkan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan KUA, PPAS, RKA-
SKPD, RAPBD hingga penetapan APBD di akhir tahun.  Kondisi ini tentu menuntut data dan 
informasi yang akurat sebagai dasar penentuan jenis program, kegiatan, lokasi, sasaran 
dan besar anggaran.  Keterbatasan data dan informasi tentu akan menyebabkan rendahnya 
kualitas perencanaan yang dihasilkan selain juga akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan 
program dan kegiatan yang direncanakan. 
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Mengingat banyaknya penyedia dan pemakai data, dibutuhkan suatu sistem manajemen 
database yang dapat menjadikan data yang tersedia lebih berkelanjutan, konsisten, 
terstandarisasi, dan dapat digunakan bersama.  Lebih lanjut tentang sistem manajemen 
database akan dibahas secara terperinci dalam Bab IV.

3.2.  Data Perencanaan Pembangunan Daerah

Data untuk perencanaan pembangunan daerah dapat diklasifi kasikan menjadi berbagai 
jenis berdasarkan tujuan yang dibutuhkan, mengingat perencanaan itu sendiri juga sangat 
beragam. Sebagaimana dijelaskan dalam sub bagian sebelumnya bahwa perencanaan 
adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan 
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan didasarkan pada data 
dan informasi yang tersedia.  Jadi, aspek penting dalam perencanaan adalah perumusan 
tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 
Dalam kenyataannya tidak mudah menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut 
dikarenakan perumusan tujuan pembangunan sering kali abstrak dan sangat idealistis, 
padahal sumber daya yang ada sangat terbatas. 

Dalam konteks ini maka data menjadi bagian yang sangat penting dalam membantu 
proses penyusunan perencanaan.  Secara umum data akan berperan dalam perencanaan 
pembangunan dalam hal:

Menyusun perkiraan solusi terhadap masalah yang dihadapi1. 
Data merupakan basis informasi yang dapat digunakan untuk membuat alternatif 
pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara 
terpadu dan komprehensif.  Pilihan-pilihan pemecahan masalah akan dapat tergambar 
dengan jelas jika data pendukung tersedia dengan lengkap dan valid.
Menentukan kebijakan pembangunan2. 
Dalam konteks penentuan kebijakan pembangunan, data memegang peranan vital 
sebagai basis informasi untuk perumusan kebijakan yang berdasar pada fakta nyata 
di lapangan. Terjadinya kebijakan yang kurang tepat sasaran disinyalir karena tidak 
berdasarkan data yang valid dan reliable.
Merumuskan program/rencana3. 
Dalam perumusan program/rencana, data akan memegang peranan penting sebagai 
input dalam mendesain program/rencana secara detil. Kerangka logika program/
rencana tidak akan dapat terbangun dengan baik jika data pendukung yang ada kurang 
memadai.
Mengevaluasi kinerja pembangunan4. 
Evaluasi kinerja pembangunan yang baik akan dapat menggambarkan secara jelas 
keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan1.

1  Pada saat ini, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Bappenas, BPS, UNICEF sedang mengembang-
kan draft tentang “Pedoman Umum Pengembangan Data dan Indikator Pembangunan untuk Perencanaan 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah”.  Diharapkan pada tahun 2010 sudah selesai, sehingga dapat 
menjadi acuan Pemda dalam penguatan data dan indikator dari SKPD



30

B
A
B

III

3.2.1.  Jenis-Jenis Data Pembangunan Daerah

Dengan beragamnya jenis perencanaan maka beragam pula jenis-jenis pengelompokan data 
sesuai dengan tujuan perencanaan.  Secara umum, data perencanaan dapat digolongkan 
ke dalam dua kelompok besar, yaitu data spasial (keruangan) dan nonspasial.  Dalam hal 
manajemennya, kedua kelompok data tersebut juga harus dikelola secara berbeda, yaitu 
data fi sik bersifat statis, sedangkan data sosial-ekonomi bersifat dinamis dan harus selalu 
dimutakhirkan.  Dari sisi substansi pembangunan ekonomi, data perencanaan pembangunan 
juga dapat dilihat dari sudut suplai (ketersediaan) dan demand (kebutuhan) 2. 

Salah satu contoh tentang penguatan statistik bagi pembangunan daerah adalah kegiatan 
Departemen Dalam Negeri yang telah menginisiasi sebuah Sistem Informasi Profi l Daerah 
(SIPD)3.  SIPD ini dikembangkan dengan berbasis web dan bertujuan untuk membantu SKPD 
dalam melakukan inventarisasi data terutama dalam penyusunan profi l daerah.  Dalam SIP 
ini data dikelompokkan menjadi 8 kelompok yakni:  1. Data Umum, 2. Sosial/Budaya, 3.  
Sumber daya Alam, 4. Infrastruktur, 5.  Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, 
Usaha, Investasi; 6.  Ekonomi dan Keuangan, 7.  Politik, Hukum dan Keamanan dan  8.  
Insidensial.  Kedelapan kelompok data ini kemudian dibagi menjadi 32 jenis data.   Tabel 3.1 
berikut menjelaskan pengelompokan data untuk penyusunan profi l daerah dalam SIPD.

Tabel 3.1.  Kelompok dan Jenis Data dalam Profi l Daerah

NO KELOMPOK DATA
 

JENIS DATA

1 DATA UMUM
1 Geografi 

2 Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur 
Negara dan Administrasi Kepegawaian)

2 SOSIAL/BUDAYA

3 Demografi 
4 Kesehatan
5 Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
6 Kesejahteraan Sosial
7 Agama

4  Bappenas, 2004, Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Nasional: Panduan 
Pemahaman dan Pengisian Data Dasar Perencanaan Pembangunan

3  Dapat di lihat di website berikut http://sipd.bangda.depdagri.go.id/welcome/
Sistem informasi Profi l Daerah, merupakan konsep portal pemerintah daerah yang terintegrasi dengan seluruh portal 
dari masing-masing SKPD dengan konsep agregasi informasi pada portal Pemda sebagai main portal diharapkan 
mampu menampung seluruh aktivitas dan kegiatan masing-masing SKPD, sehingga dapat terpublikasi melalui satu 
pintu dalam portal pemerintah daerah.  Disamping itu dengan adanya aplikasi ini diharapkan kompetisi positif antar 
SKPD mampu terwujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah
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NO KELOMPOK DATA
 

JENIS DATA

3 SUMBER DAYA ALAM
8 Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan 

dan Perkebunan

9 Pertambangan dan Energi
10 Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan

4 INFRASTRUKTUR

11 Perumahan dan Pemukiman
12 Pekerjaan Umum
13 Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informasi
14 Perhubungan, Transportasi dan Meteorologi

5

INDUSTRI, PERDAGANGAN, 
LEMBAGA KEUANGAN, 
KOPERASI, USAHA, 
INVESTASI

15 Industrusi, Perdagangan, Pengembangan Usaha, 
Lembaga Keuangan dan Koperasi

16 Pengelolaan Asset dan Barang Daerah

6 EKONOMI DAN KEUANGAN

17 BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan 
Daerah

18 PDRB
19 APBD
20 Pajak dan Retribusi
21 Dana Perimbangan
22 PAD
23 Pinjaman Daerah

7 POLITIK, HUKUM DAN 
KEAMANAN

24 Politik Dalam Negeri dan Pengawasan
25 Hukum
26 Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Umum

8 INSIDENSIAL

27 Pengungsi
28 Bencana Alam
29 Penyakit Menular
30 Pencurian Ikan
31 Kebakaran Hutan
32 Pencurian dan Penyelundupan Kayu
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Sebagai contoh  lain, sejak tahun 2004, Bappenas melalui Pusat Data dan Informasi telah 
mengembangkan SIMRENAS4 (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan 
Nasional) yang bertujuan untuk penataan berbagai aspek dalam perencanaan utamanya 
dalam input data perencanaan di daerah.  Di tingkat daerah SIMRENAS ini kemudian 
dikembangkan menjadi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah atau SIMREDA 
dengan muatan yang relatif sama5. 

Dalam SIMRENAS dan SIMREDA data perencanaan pembangunan dibedakan dalam lima 
kelompok besar yakni 1. Pengenalan daerah dari sisi suplai, 2. Pengenalan daerah dari 
sisi kebutuhan, 3.  Pengenalan daerah dari sisi keberdayaan pemerintah daerah, 4. Sistem 
keuangan/perbankan dan 5. Politik dan Keamanan.  Di dalam SIMRENAS dan SIMREDA 
masing-masing jenis data diuraikan dalam tabel meliputi: variabel/aspek, data dasar, data 
turunan, keterangan dan sumber data untuk memudahkan memahami setiap jenis dan 
penggunaan data. Lebih lengkap mengenai pembagian jenis data perencanaan ini dapat 
dilihat di Tabel 3.2.

Tabel 3.2.  Jenis-jenis Data Perencanaan Pembangunan dalam SIMRENAS/SIMREDA

No.
JENIS-JENIS DATA 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN

VARIABEL/ASPEK

A Pengenalan Daerah dari Sisi Suplai (Ketersediaan)

1 Sumber Daya Manusia (SDM)
1 Kependudukan
2 Ketenagakerjaan

2 Sumber Daya Alam (SDA)

3 Pertambangan dan penggalian
4 Minyak dan gas bumi
5 Pertanian
6 Kehutanan
7 Pertanian umum
8 Tanaman Pangan
9 Perkebunan

10 Peternakan
11 Hortikultura
12 Kehutanan
13 Potensi wisata alam

4  Lebih lanjut mengenai SIMRENAS dapat dilihat di Buku Sistem Informasi Perencanan Nasional terbitan 
Pusat Data dan Informasi Bappenas 2004 atau dapat diakses di www.bappenas.go.id/ 

5  Beberapa daerah ada yang menyesuaikan muatan sistem ini berdasarkan kebutuhan daerah.  Dengan 
SIMREDA ini, diharapkan daerah dapat menata berbagai aspek data perencanaan pembangunan secara 
terintegrasi dan komprehensif, baik dalam struktur, jenis maupun format data untuk perencanaan 
pembangunan berdasarkan pendekatan sektoral dan kewilayahan.  Pada dasarnya sistem ini merupakan 
komputerisasi dari proses pendataan dan penyusunan rencana yang selama ini banyak dilaksanakan 
secara manual.
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No.
JENIS-JENIS DATA 

PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN

VARIABEL/ASPEK

3 Prasarana dan Sarana

14 Prasarana transportasi darat
15 Sarana transportasi darat
16 Sarana dan Prasarana transportasi laut
17 Sarana dan Prasarana transportasi udara
18 Prasarna listrik
19 Prasarana telekomunikasi
20 Sarana kesehatan
21 Sarana pendidikan
22 Sarana air bersih
23 Sarana peribadatan

4 Aglomerasi Ekonomi
24 Industri
25 Perdagangan

5 Sistem Kota-kota 26 Sistem kota-kota

B Pengenalan Daerah dari Sisi Demand (Kebutuhan)

1 Perkembangan  Investasi 26 Investasi
2 Perkembangan Ekspor 27 Ekspor
3 Perkembangan Impor 28 Impor
4 Perdagangan Antardaerah 29 Perdagangan antardaerah

C Pengenalan Daerah dari Sisi Keberdayaan Pemerintah daerah

1 Kemampuan Aparat
30 Kuantitas
31 Kualitas

2 Kemampuan Keuangan
32 PAD
33 Dana perimbangan
34 Pinjaman daerah

3 Kemampuan Kelembagaan
35 Kemampuan kelembagaan
36 Pelayanan publik

4 Kebijakan Pemerintah Daerah 37 Kebijakan pemerintah daerah

D Sistem Keuangan/Perbankan
38 Dana pihak ketiga
39 Kredit perbankan
40 Obligasi

E Data Politik dan Keamanan 41 Politik dan keamanan
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3.2.2.  Sumber Data

Merujuk pada UU No. 16 Tahun 1997 pasal 4  yang menyatakan “Kegiatan statistik bertujuan 
untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka 
mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efi sien guna mendukung 
pembangunan nasional”,  maka dengan telah berlangsungnya kegiatan statistik seharusnya, 
sistem perencanaan pembangunan nasional yang dipakai selama ini sudah berdasarkan 
pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti tertulis 
pada UU No. 25 Tahun 2005.   Data dan informasi yang mendukung pembangunan nasional 
berdasarkan Sistem Statistik Nasional6 berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), SKPD 
terkait, dan lembaga lainnya;  seperti yang sudah disinggung pada bab sebelumnya (lihat 
Lampiran 1).

Berkaitan dengan hal di atas dan pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 152 ayat 17, 
yang menyatakan bidang statistik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan 
dasar.  Dengan demikian pemerintah daerah harus membantu mendukung menyediakan 
data yang diperlukan dalam rangka perumusan kebijakan, penyusunan program dan 
kegiatan, serta pengalokasian anggaran pembangunan.   Selain itu, ketersediaan data yang 
lengkap juga sangat penting untuk proses monitoring evaluasi dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.  Data yang dimaksud meliputi:  1. Statistik dasar 
yang dikerjakan oleh BPS, dan 2. Statistik sektoral yang merupakan catatan administrasi 
dari sektor yang memuat setiap input, proses dan output  kegiatan pembangunan di sektor 
bersangkutan.  Khusus untuk statistik sektoral yang merupakan sumber data penting bagi 
daerah, pada era sentralisasi pemerintah telah mengaturnya dalam PP No. 51 Tahun 19998 
yang perlu ditinjau kembali untuk menjamin ketersediaan dan kualitasnya di daerah setelah 
era desentralisasi/otonomi daerah.  Lebih lanjut, statistik dasar maupun statistik sektoral 
tersebut juga dapat digunakan untuk memonitor pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 
(MDGs) yang telah terintegrasi dalam program pembangunan baik nasional maupun di 
daerah.

6  UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik;  PP No. 51 Tahun 1999 Pasal 34 dan 55 serta Pasal 50 sebagai 
rujukan informasi statistik nasional dan koordinasi kegiatan statistik, dan PP No. 86 Tahun 2007 Pasal 3

7  UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 152 ayat 1 “Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada 
data dan informasi yang  akurat serta dapat dipertanggungjawabkan”;
Data/Informasi yang dimaksud mencakup:

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;• 
Organisasi Tata Laksana Pemerintah Daerah;• 
Keuangan Daerah, DPRD, Perangkat Daerah and PNS Daerah;• 
Keuangan Daerah;• 
Potensi Sumberdaya Daerah;• 
Produk Hukum Daerah;• 
Kependudukan;• 
Informasi Dasar Wilayah;• 
Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.• 

8  Terutama pada bagian kedua (Pasal 23 sd. Pasal 32) tentang:  penyelenggaraan statistik sektoral 
(paragraf 1), petugas dan responden (paragraf 2), serta pengolahan hasil (paragraf 3) 
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Dalam memenuhi kebutuhan data untuk perencanaan di daerah, secara periodik diterbitkan 
publikasi berupa Daerah Dalam Angka (DDA) yang merupakan kerjasama Bappeda dengan 
Kantor Statistik Daerah.  DDA secara spesifi k menyediakan data mengenai: geografi s, 
kependudukan, politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup dan lain 
sebagainya.  Publikasi DDA merupakan kompilasi data dari BPS dan instansi sektoral di 
daerah sehingga format dan isinya sangat beragam antar daerah, karena sangat tergantung 
pada ketersediaan data di masing-masing. Sebagai informasi dasar yang diterbitkan 
periodik setiap tahun, publikasi ini sangat bermanfaat terutama untuk melihat sejauh mana 
hasil perkembangan pembangunan yang dicapai selama ini, sekaligus untuk mengetahui 
prospek pembangunan di masa yang akan datang.

Data dan indikator yang diperlukan dalam penyusunan rencana pembangunan dan untuk 
mengukur keberhasilan pembangunan era otonomi ini tentu lebih beragam dan lebih 
spesifi k lagi sehingga model SSN pun harus disesuaikan.  Keberadaan BPS sebagai 
lembaga rujukan statistik dapat memenuhi kebutuhan indikator yang diperlukan untuk 
perencanaan, pemantauan dan evaluasi sasaran pembangunan yang disebutkan dalam 
RPJMN, tidak hanya untuk data dan indikator pembangunan di tingkat nasional tetapi juga 
dengan koordinasi Bappeda setempat dapat membantu meningkatkan data dan indikator 
pembangunan di daerah.  Untuk mengoptimalkan semua lembaga yang terlibat dalam 
penyedian data, pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda9 harus berperan aktif sebagai 
penyelenggara kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/
kota.  Dengan demikian, posisi BPS di daerah tidak dipandang hanya sebagai bagian 
instansi vertikal, melainkan juga sebagai pendukung dan pendamping pemerintah daerah 
dalam pengambilan keputusan dimana proses perencanaan10 di daerah akan didasarkan 
pada data dan indikator yang jelas.  Sehingga dari semua itu, koordinasi Bappeda dan BPS 
dapat menjadi suatu pilar agar tujuan dan proses pengembangan pembangunan di daerah 
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan.  

3.3.  Indikator Pembangunan 

Salah satu indikator pembangunan adalah data, karena berfungsi menyediakan target-
target perencanaan.  Sebagai contoh, indikator kemiskinan yang ingin dicapai oleh suatu 
daerah pada tahun tertentu, dapat dijadikan arahan untuk memandu program dan kegiatan 
berkaitan dengan pengentasan kemiskinan.  Contoh lain, indikator pendidikan seringkali 
dijadikan target untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, melalui proyek atau 
program yang relatif strategis bagi daerah

9  Sesuai PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah khususnya pasal 22, bahwa bidang 
perencanaan dan statistik merupakan satu rumpun urusan pemerintahan (artinya sepanjang tidak ada 
SKPD khusus yang menangani statisik daerah, maka Bappeda berkewajiban menyelenggarakannya)

10  Sesuai dengan  PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
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Indikator-indikator pembangunan yang bersifat umum harus diterjemahkan dalam bentuk 
indikator kinerja untuk kepentingan penyusunan program dan kegiatan.  Berkaitan dengan 
ini, salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata 
pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara11 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 
Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.  Berdasarkan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) 
adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.  Setiap 
instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk 
tujuan dan sasaran strategis di masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.  Indikator 
Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi 
meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tujuan umum diterapkannya penetapan kinerja ini adalah peningkatan kualitas 
pelayanan publik, dan percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang 
efektif, transparan, dan akuntabel.  Sedangkan tujuan khususnya, adalah meningkatkan 
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan 
atau kegagalan pencapaian tujuan.  Selain itu, tujuan lainnya adalah menciptakan tolok 
ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian penghargaan 
maupun sanksi.

Penetapan indikator kinerja ini relevan dengan perubahan sistem keuangan negara, dimana 
dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) 
disebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan 
berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.   Hal ini berarti penetapan indikator kinerja 
dalam perencanaan mutlak dilakukan agar dapat dianggarkan dalam APBD.  Dalam 
pedoman Anggaran Berbasis Kinerja12 disebutkan bahwa:  Penganggaran berbasis kinerja 
merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan 
yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan 
termasuk efi siensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.  Keluaran dan hasil 
tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.  Sedangkan bagaimana 
tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program dan diikuti dengan pembiayaan pada setiap 
tingkat pencapaian tujuan.

Dalam implementasinya penetapan indikator kinerja ini dapat menggunakan beberapa 
ukuran misalnya:  SPM, IPM, dan MDGs.  Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok 
ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan yang menjadi kewajiban daerah 
yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat13. Undang-Undang 32 tahun 

11  Peraturan Menteri PAN No : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

12  Departemen Keuangan,  2005, Pedoman Anggaran Berbasis Kinerja

13  Lampiran Surat Edaran Dirjen OTDA Departemen Dalam Negeri No. 100/757/OTDA tanggal 8 Juli 2002
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2004 pasal 11 (4), menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dilaksanakan secara 
bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.  Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
oleh pemerintah pusat adalah cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan urusan 
wajib oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan sekaligus merupakan akuntabilitas 
daerah kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)14 merupakan indikator keberhasilan upaya 
membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) berupa indeks komposit yang 
diukur dengan 3 (tiga) parameter yang terdiri atas:  angka harapan hidup, pencapaian 
pendidikan, dan paritas daya beli.  Hampir seluruh daerah di Indonesia telah menggunakan 
IPM sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di wilayahnya.  Meski demikian, karena 
IPM ini merupakan indeks komposit maka perlu pendalaman indikator-indikator tunggal 
dan detil dalam kerangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan 
di daerah.

Selain dua ukuran di atas, saat ini Pemerintah Indonesia juga mengadopsi ukuran yang lebih 
bersifat global yaitu, Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan 
Milenium.  MDGs terdiri dari delapan tujuan sebagai tanggapan atas permasalahan 
perkembangan global.  Tujuan Pembangunan Milenium adalah hasil dari aksi yang 
terkandung dalam Deklarasi Milenium yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangi oleh 
147 kepala Negara dan pemerintahan pada UN Millennium Summit yang diadakan  pada 
bulan September 2000.  Dalam deklarasi disepakati untuk penanganan isu perdamaian, 
keamanan, pembangunan, hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam satu 
paket.  Dalam konteks inilah, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi tujuan 
pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs).  Setiap tujuan memiliki 
satu atau beberapa target tergantung indikatornya dan menempatkan pembangunan 
manusia sebagai fokus utama pembangunan dan memiliki tenggat waktu serta kemajuan 
yang terukur.

Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, pada dasarnya substansi MDGs 
sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009, 
RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025.   Seiring dengan itu, saat ini MDGs telah 
menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan 
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen secara kuat untuk mencapai target-target MDGs 
di tahun 2015.  Dengan demikian, pengarusutamaan MDGs dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari sistem pembangunan nasional 
menjadi hal yang sangat penting karena ujung tombak pembangunan di era desentralisasi 
berada di daerah.  Sehingga, target dan tujuan MDGs bukan hanya menjadi agenda 

14  Pada tahun 1990 indeks ini dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan  Mahbub 
ul Haq dan mulai diperkenalkan oleh UNDP untuk laporan pembangunan manusia pada tahun yang 
sama. IPM dikembangkan untuk menegaskan bahwa manusia seharusnya menjadi kriteria utama untuk 
menilai keberhasilan pembangunan sebuah negara, bukan pertumbuhan ekonomi semata.
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pemimpin-pemimpin negara, namun juga perlu dimaknai sebagai agenda kepala daerah 
untuk bersama-sama mensukseskan target MDGs.   Diperlukan keseriusan dan kecermatan 
dalam perencanaan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan 
ekonomi, namun juga mencakup pencapaian target dan tujuan pembangunan milenium.  
Inilah tantangan bagi pemerintah daerah beserta aparaturnya dalam mensukseskan 
program pemerintah pusat dan daerah serta agenda dunia dalam sisa beberapa tahun ke 
depan untuk mencapai target MDGs. 

Salah satu metode paling praktis untuk mengadopsi MDGs dalam pembangunan daerah 
adalah dengan mengintegrasikan target-target MDGs sebagai indikator pembangunan. 
Keunggulan indikator MDGs sebagai indikator pembangunan adalah bahwa sebagian 
besar indikator MDGs merupakan indikator yang memenuhi kriteria  “SMART” yakni Specifi c 
(spesifi k), Measurable (terukur), Achieveble (dapat dicapai), Reliable (dapat dipercaya) dan 
Timebound (memiliki tenggat waktu).  Selain keunggulan tersebut, penggunaan target MDGs 
sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan juga mempunyai manfaat untuk menilai 
keberhasilan pembangunan tidak hanya dalam konteks lokal atau nasional tetapi juga 
konteks internasional.  Rincian indikator MDGs untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
dengan penjelasan tingkat dan sumber data dapat dilihat dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.  Rincian Indikator MDGs untuk Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

 Indikator Tingkat Sumber

Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan

Target 1.A.  Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $ 1 
(PPP) per hari menjadi setengahnya antara 1990-2015

1.1.x. Proporsi penduduk dengan tingkat konsumsi di 
bawah garis kemiskinan Provinsi BPS Susenas Modul 

Konsumsi

1.2. Index kedalaman kemiskinan  atau rasio 
kesenjangan kemiskinan nasional (P1) Provinsi BPS Susenas Modul 

Konsumsi

1.3. Kontribusi kuintial termiskin terhadap konsumsi 
nasional Provinsi BPS Susenas Modul 

Konsumsi
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 Indikator Tingkat Sumber

1.a. Proporsi rumah tangga miskin berdasarkan 
PPLS Kabupaten

BPS Pendataan 
Program Perlindungan 
Sosial  (PPLS)

1.b. Proporsi penduduk yang termasuk dalam 
katagori  Pra-Sejahtera dan Sejahtera 1 Kabupaten Sektor KB

Target 1.B.   Menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang 
layak untuk semua termasuk perempuan dan kaum muda

1.4.x. Pertumbuhan PDRB per penduduk yang bekerja Provinsi BPS Sakernas

1.5. Rasio kesempatan kerja terhadap total penduduk 
usia 15 tahun ke atas Provinsi BPS Sakernas, Sektor 

Tenaga Kerja

1.5.x. Tingkat pengangguran terbuka penduduk remaja 
berusia 15-24 tahun Provinsi BPS Sakernas

1.6.
Proporsi penduduk yang bekerja dengan 
pengeluaran/kapita/hari di bawah garis 
kemiskinan

Provinsi
BPS Kor Susenas, 
Modul Konsumsi 
Susenas

1.7.
Proporsi penduduk yang bekerja dengan status 
pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap 
total penduduk yang bekerja

Provinsi BPS Sakernas

1.7.x. Proporsi penduduk yang setengah menganggur Provinsi BPS Sakernas

1.d. Proporsi pencari kerja usia > 15 tahun/Tingkat 
pengangguran terbuka Provinsi Sektor Tenaga Kerja

1.e. Banyak peserta pelatihan kerja (dinas tenaga 
kerja) dan kesos (dinas kesejahteraan sosial Kabupaten Sektor Tenaga Kerja & 

Kesos
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 Indikator Tingkat Sumber

Target  1.C.   Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi 
setengahnya pada tahun 2015

1.8. Proporsi balita kurang gizi (BKG) Kabupaten BPS SDKI, Sektor 
Kesehatan (Riskesdas)

1.9.a.
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di 
bawah tingkat konsumsi minimum (1.400 Kkal/
kapita/hari)

Provinsi BPS Susenas Modul 
Konsumsi

1.9.b.
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di 
bawah tingkat konsumsi minimum (2.000 Kkal/
kapita/hari)

Provinsi BPS  Susenas Modul 
Konsumsi

1.f. Presentase Balita yang berada di Bawah Garis 
Merah (BGM) Kabupaten Sektor Kesehatan

Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua

Target 2.A.  Memastikan pada tahun 2015 semua anak-anak dimana pun, laki-laki maupun 
perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

2.1.a. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM-
SD/MI) Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

2.1.b. Angka Partisipasi Murni di Sekolah Menengah 
Pertama (APM-SMP/MTs) Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

2.1.x. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK  
SD/MI) Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

2.1.y. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah 
Pertama (APK SMP/MTs) Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS
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 Indikator Tingkat Sumber

2.1.z. Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7-15 
tahun Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

2.2. Proporsi murid kelas 1 yang berhasil mencapai 
kelas 6 Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

2.2.z. Angka putus sekolah anak usia (DO) 7-15 tahun Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

2.3. Angka melek huruf penduduk lelaki dan 
perempuan usia 15-24 tahun Provinsi BPS Kor Susenas 

2.a. APM Pendidikan Prasekolah Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

2.b. APM Anak Berkebutuhan Khusus Kabupaten SKPD Pendidikan, 
Kesos

2.c.. Proporsi siswa di tingkat 1 SD yang berhasil 
menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun Kabupaten Sektor Pendidikan

2.d. Angka kelulusan SD Kabupaten Sektor Pendidikan

2.e. Angka kelulusan SMP Kabupaten Sektor Pendidikan

2.f. Angka putus sekolah SD Kabupaten Sektor Pendidikan

2.g. Angka putus sekolah SMP Kabupaten Sektor Pendidikan

2.h. Angka melanjutkan ke SMP Kabupaten Sektor Pendidikan

2.i. Angka melanjutkan ke SM Provinsi Sektor Pendidikan



42

B
A
B

III

 Indikator Tingkat Sumber

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan 
Perempuan

Target 3.   Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada 2005 
dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 

3.1.a.
Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni 
(RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-
laki di jenjang pendidikan Sekolah Dasar

Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

3.1.b.
Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni 
(RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-
laki di jenjang pendidikan di SMP

Kabupaten Sektor Pendidikan, BPS

3.1.c.
Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni 
(RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-
laki di jenjang pendidikan di SM

Provinsi Sektor Pendidikan, BPS

3.1.d.
Rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni 
(RAPM) anak perempuan terhadap anak laki-
laki di jenjang pendidikan di PT

Provinsi BPS Kor Susenas/Dikti

3.1.x. Rasio perempuan/laki-laki melek huruf berusia 
15-24 tahun Provinsi BPS Kor Susenas

3.2.. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan 
di sektor non pertanian Provinsi BPS Sakernas

3.2.x. Kontribusi perempuan terdidik dalam pekerjaan 
upahan di sektor non-pertanian Provinsi BPS Sakernas

3.3. Proporsi anggota parlemen perempuan Kabupaten KPUD

3.a. Proporsi camat perempuan Kabupaten BKD/PP

3.b. Proporsi lurah/kepala desa perempuan Kecamatan BKD/PP

3.c. Proporsi anggota baperjakat perempuan Kabupaten BKD/PP
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 Indikator Tingkat Sumber

Menurunkan Angka Kematian Anak

Target 4.   Menurunkan angka kematian balita sebesar duapertiganya, antara 1990-2015

4.1. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 
kelahiran hidup Provinsi BPS, SDKI

4.1.x. Angka Kematian Balita (dilaporkan) per 1.000 
kelahiran hidup Kabupaten Sektor Kesehatan

4.2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran 
hidup Provinsi BPS SDKI, Sektor 

Kesehatan

4.2.x. Angka Kematian Bayi (dilaporkan) per 1.000 
kelahiran hidup Kabupaten Sektor  Kesehatan

4.3. Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi 
campak Kabupaten Sektor  Kesehatan

4.a. Persentase pemberian Air Susu Ibu (ASI) 
ekslusif Kabupaten Sektor  Kesehatan

4.g. Desa/kelurahan Universal Child 
Immunization (UCI) Kabupaten Sektor  Kesehatan

Meningkatkan Kesehatan Ibu

Target 5.A.  Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990-
2015

5.1. Angka Kematian Ibu (AKI) per-100.000 
kelahiran hidup Provinsi BPS SDKI

5.x. Angka Kematian Ibu (dilaporkan) per-100.000 
kelahiran hidup Kabupaten Sektor Kesehatan
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 Indikator Tingkat Sumber

5.2. Proporsi kelahiran yang ditolong oleh tenaga 
kesehatan terlatih Kabupaten BPS Kor Susenas, 

Sektor Kesehatan

5.a. Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang 
ditangani Kabupaten Sektor Kesehatan

Target 5.B.  Mencapai akses kesehatan reproduksi untuk semua pada tahun 2015

5.3.
Angka pemakaian kontrasepsi/Contraceptive 
Prevalence Rate (CPR) bagi PUS (Pasangan 
Usia Subur) usia 15-49 tahun semua cara

Kabupaten BPS SDKI, Sektor 
Kesehatan/KB

5.4.
Angka kelahiran pada remaja perempuan usia 
15-19 tahun/Age Specifi c Fertility Rate (ASFR) 
per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun

Provinsi Sektor Kesehatan

5.5.a. Cakupan elayanan antenatal setidaknya sekali 
kunjungan Kabupaten BPS SDKI, Sektor 

Kesehatan

5.5.b. Cakupan pelayanan antenatal setidaknya 4 kali 
kunjungan Kabupaten BPS SDKI, Sektor 

Kesehatan

5.6. Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi 
(unmet need) Kabupaten BPS SDKI, Sektor KB/

Kesehatan

5.b. Persentase remaja yang mendapat penyuluhan 
tentang kesehatan reproduksi Kabupaten Sektor Kesehatan/KB

Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan 
Penyakit Menular Lainnya

Target 6.A.  Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai menurunnya jumlah kasus 
baru pada 2015

6.1.x. Prevalensi HIV dan AIDs dari total populasi Provinsi, 
Kabupaten BPS SDKI, KPAD

6.a. Kasus Kematian Pasien AIDs Kabupaten KPAD, PP & Sektor 
Kesehatan
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 Indikator Tingkat Sumber

6.b. Rasio pemakai kondom pada Pasangan Usia 
Subur (PUS) usia 15-49 tahun Kabupaten KPAD, Sektor 

Kesehatan/KB

Target 6.B.  Mencapai akses pengobatan untuk semua yang membutuhkan pengobatan

6.5. Proporsi penduduk terinfeksi HIV tingkat lanjut 
yang mempunyai akses pada obat antiretroviral Provinsi KPA, Sektor Kesehatan

Target 6.C.  Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria 
dan penyakit lainnya pada 2015

6.6.a. Angka kejadian malaria (per 1.000 penduduk) Kabupaten Sektor Kesehatan

6.6.b. Angka kematian malaria Kabupaten Sektor Kesehatan

6.7. Proporsi Balita yang tidur dengan kelambu yang 
telah diproteksi dengan insektisida Provinsi Sektor Kesehatan

6.8. Proporsi anak balita dengan demam yang 
diobati dengan obat anti malaria yang tepat Provinsi Sektor Kesehatan

6.9.a. Prevalensi tuberkulosis (insidens per 100.000 
penduduk) Kabupaten Sektor Kesehatan

6.9.b. Angka kematian karena tuberkulosis Kabupaten Sektor Kesehatan

6.10.a.

Proporsi jumlah kasus tuberculosis yang 
terdeteksi dan diobati dengan program DOTs 
(Directly Observed Treatment shortcourse 
Chemotherapy)/Angka penemuan pasien 
Tb paru Bakteri Tahan Asam Positif (Case 
Detection Rate Tb BTA+)

Kabupaten Sektor Kesehatan

6.10.b.
Proporsi kasus tuberculosis yang diobati dan 
sembuh melalui DOTs/ Angka kesembuhan 
pasien Tb paru BTA positif

Kabupaten Sektor Kesehatan
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 Indikator Tingkat Sumber

6.c. Annual Parasite Incidence (API) (‰) Kabupaten Sektor Kesehatan

6.d. Annual Malaria Incidence (AMI) (‰) Kabupaten Sektor Kesehatan

6.e.a. Angka kesakitan penyakit kusta per 10.000 
penduduk Kabupaten Sektor Kesehatan

6.e.b. Angka penemuan penderita kusta (NCDR) (per 
10.000 penduduk) Kabupaten Sektor Kesehatan

6.f.a. Incidence Rate Demam Berdarah Dengue 
(DBD) per 100.000 penduduk Kabupaten Sektor Kesehatan

6.f..b. Case Fatality Rate (CFR) DBD Kabupaten Sektor Kesehatan

Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup

Target 7.A.  Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan 
program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang

7.1.
Rasio luas lahan yang tertutup pepohonan 
berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan 
survey foto udara terhadap luas daratan

Provinsi, 
Kabupaten Sektor Kehutanan

7.1.x. Proporsi luas areal rehabilitasi Kabupaten BPS, Sektor Kehutanan

7.2. Jumlah emisi karbon oksida (CO2) per kapita  Provinsi Sektor LH

7.3. Jumlah konsumsi bahan perusak ozon (BPO) Provinsi BPS, Sektor LH

7.4. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam 
batasan biologis aman Nasional BPS, Sektor LH, Dinas 

Perindustriaan

7.5.
Rasio kawasan lindung untuk menjaga 
kelestarian keanekaragaman hayati terhadap 
total luas kawasan hutan

Provinsi BPS, Sektor LH
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 Indikator Tingkat Sumber

7.5.x. Rasio luas kawasan lindung (RKL) terhadap 
luas wilayah Kabupaten Sektor Kehutanan

7.6. Rasio kawasan konservasi perairan terhadap 
total luas perairan teritorial Kabupaten Sektor LH

7.a. Proporsi penduduk yang menggunakan bahan 
bakar padat Kabupaten BPS

7.b. Proporsi pabrik yang mempunyai pengolahan 
limbah Kabupaten Sektor LH

7.c. Proporsi luas konservasi daratan Kabupaten Sektor LH

7.d. Proporsi luas konservasi laut Kabupaten Sektor LH

Target 7.C. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan 
terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga tahun 2015

7.8.
Proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap air minum layak di 
perkotaan dan perdesaan

Kabupaten BPS  Kor Susenas, 
Sektor Kesehatan

7.8.a.
Proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap air minum layak di 
perkotaan

Provinsi BPS  Kor Susenas 

7.8.b
Proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap air minum layak di 
perdesaan

Provinsi BPS  Kor Susenas

7.9.
Proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di 
perkotaan dan perdesaan

Kabupaten BPS  Kor Susenas, 
Sektor Kesehatan

7.9.a.
Proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di 
perkotaan

Provinsi BPS  Kor Susenas

7.9.b.
Proporsi rumah tangga dengan akses 
berkelanjutan terhadap sanitasi dasar di 
perdesaan

Provinsi BPS  Kor Susenas
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 Indikator Tingkat Sumber

7.e. Proporsi mata air di kabupaten yang digunakan 
sebagai sumber air minum Kabupaten Sektor LH, PU

7.f. Ketersediaan debit air alam bagi penduduk Kabupaten Sektor LH, PU

Target 7.D.  Mencapai peningkatan yang signifi kan dalam kehidupan penduduk miskin di 
pemukiman kumuh (minimal 100 juta) pada 2020

7.10. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan Provinsi BPS Kor/Modul 
Perumahan Susenas

7.g. Proporsi rumah tangga di kawasan kumuh Kabupaten BPS Podes

7.h. Proporsi rumah tangga di kawasan rawan 
bencana Kabupaten BPS, Sektor Kesos, 

BNPB

7.i. Proporsi rumah tangga dengan status rumah 
tetap dan terjamin Provinsi BPS Susenas

7.j.
Proporsi rumah tangga dengan sertifi kat 
kepemilikan tanah dari Badan Pertanahan 
Nasional (BPN)

Provinsi Sektor Pertanahan/ BPN

3.4.  Sistem Database MDGs dan Sistem Database Program Pembangunan 

Setiap tujuan dalam MDGs memuat beberapa target yang berisi beberapa indikator, 
paling tidak sampai saat ini dari tujuan 1 sampai dengan tujuan 7 MDGs sudah ada 91 
indikator MDGs.  Ketersediaan data dasar tidak dengan sendirinya dapat mengetahui 
tingkat pencapaian indikator MDGs, sebab pencapaian beberapa indikator MDGs baru 
dapat diketahui dengan menghitung variabel-variabel menggunakan formulasi tertentu.  
Penghitungan pencapaian indikator MDGs yang dilakukan secara manual, akan memungkinan 
terjadi kesalahan teknis.

Mengingat jumlah indikator MDG yang cukup banyak dan masing-masing mempunyai metode 
perhitungan berbeda; maka pengelolaannya akan sangat terbantu dengan suatu sistem yang 
terkomputerisasi.  Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka Tim P3BM telah membangun 
Sistem Database MDGs untuk memudahkan pengelolaan data terutama dalam menjamin 
ketersediaan dan kualitas data.  Sistem Database MDGs merupakan sistem yang berfungsi 
untuk: menyimpan, mengelola, dan menampilkan data MDGs pada wilayah tertentu. 
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Pengalaman di lapangan membuktikan bahkan dalam satu SKPD, masih ada kemungkinan 
perbedaaan nilai untuk suatu data antara satu bidang dengan bidang yang lain. Sebagai 
contoh, data jumlah guru SD negeri golongan IV, dari Bidang Ketenagaan sangat mungkin 
berbeda dengan data yang ada di Bidang Pendidikan Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan, 
jika informasi tentang guru tidak dikelola dalam suatu sistem database.  Hal yang sama 
akan terjadi pada data yang digunakan untuk mengukur pencapaian indikator MDGs, apa 
lagi sumber data indikator MDGs berasal dari berbagai sumber misalnya, BPS dan beberapa 
SKPD terkait, sehingga peluang perbedaan data indikator MDGs menjadi sangat tinggi.  

Selain itu, terdapat persoalan menyangkut tingginya tingkat mutasi dan promosi pegawai di 
daerah.  Ketika mutasi ini terjadi pada pegawai yang mengelola data, sementara data belum 
disimpan dalam sistem database, maka kemungkinan besar data yang sudah dikumpulkan 
menjadi tidak jelas keberadaannya.  Hal ini dikarenakan ketersediaan data masih tergantung 
kepada orang, bukan oleh sistem yang berjalan.

Kehadiran Sistem Database MDGs akan menjadikan data relatif terjaga, mengurangi  
perbedaan informasi pencapaian indikator MDGs sekaligus meminimalisasi atau bahkan 
meniadakan terjadinya kesalahan teknis dalam penghitungan indikator MDGs karena tidak 
dilakukan secara manual.  Selain itu, konsistensi keberlanjutan ketersediaan data MDGs  
relatif akan terjamin, karena tidak tergantung kepada individu.  Penjelasan dan panduan 
secara lengkap mengenai Sistem Database MDGs dapat dilihat pada Bab IV.

Dalam konteks lain, berkaitan dengan program pembangunan harus disadari bahwa upaya 
pembangunan dan pengembangan daerah tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi 
kontribusi LSM dan pengusaha dengan dana CSR-nya juga ikut berperan dalam memajukan  
kabupaten/kota.  Banyaknya lembaga yang terlibat dalam membantu kewajiban daerah 
seperti tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 menuntut adanya koordinasi yang lebih baik 
agar tidak terjadi tumpang tindih program.  Sangat mungkin terjadi satu program sejenis 
dilaksanakan di daerah yang sama, bukan karena daerah tersebut perlu penanganan 
serius tetapi lebih diakibatkan oleh tidak adanya kerjasama antar pelaku pembangunan.  
Walaupun sudah di atur dalam PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
tetapi, lemahnya koordinasi bisa juga terjadi di kalangan internal pemerintah daerah (antar 
SKPD), sehingga program tidak dapat memberikan hasil yang optimal. 

Koordinasi perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan intensif baik internal di 
pemerintah daerah maupun dengan pihak LSM atau pengusaha akan berjalan lebih baik 
jika tersedia suatu sistem informasi manajemen, misalnya dengan menyimpan informasi 
tersebut di dalam Sistem Database Program Pembangunan seperti yang akan dijelaskan 
dalam Bab IV.  Adanya Sistem Database Program Pembangunan dapat membantu 
menginformasikan dengan cepat tentang program yang dilakukan oleh berbagai lembaga, 
lokasi program, anggaran yang disediakan untuk program tersebut, akumulasi pelaksanaan 
program dari tahun ke tahun, serta informasi lain yang diperlukan sebagai dasar dalam 
mengambil berbagai langkah kebijakan.
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IV.  PANDUAN PENYUSUNAN DAN PENGGUNAAN SISTEM DATABASE

4.1.  Pemahaman Dasar tentang Sistem Database

Pada era globalisasi seperti sekarang, yang ditandai dengan semakin pesatnya 
perkembangan teknologi informasi, banyak diterapkan berbagai sistem database dan 
pelaku perencana pembangunan juga harus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan 
perkembangan tersebut.  Perkembangan teknologi tersebut juga sangat berdampak pada 
proses pengumpulan, pengelolaan, maupun penyebaran data dan informasi yang dibutuhkan 
baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat khususnya bagi proses perencanaan. 

Pengamatan dari berbagai kabupaten memperlihatkan bahwa proses pengumpulan dan 
pengelolaan data sebagian besar masih dilakukan secara manual.  Hal ini akan berkendala 
pada pengelolaan data yang lambat, tidak tepat, tidak akurat, dan belum terkoordinasi.  Lebih 
lanjut, kondisi tersebut diperparah dengan belum adanya:  standar, tata cara, dan prosedur 
pelaporan yang seragam, sehingga sulit mendapatkan hasil yang optimal.  Menjawab hal-
hal itu sangat dibutuhkan suatu sistem database bagi pengelolaan data yang baik dan 
terintegrasi bagi pemerintah daerah dalam upaya menghasilkan data maupun informasi 
yang lengkap dan tepat untuk menentukan kebijakan secara cepat dan tepat.  Dengan 
membangun dan memanfaatkan sistem database pastinya akan didapatkan beberapa 
manfaat, yakni:  meningkatkan kemutakhiran dan kemudahan akses data, meningkatkan 
efi siensi biaya dan waktu, serta meningkatkan kualitas data1. 

4.1.1.  Sistem Database

Database adalah sekumpulan table data yang saling terkait dan memiliki suatu informasi 
terhadap kejadian tertentu yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik, sehingga 
kelak dapat dimanfaatkan secara cepat2.  Table merupakan kumpulan fi eld yang membentuk 
menjadi suatu fungsi.  Sementara fi eld adalah identifi kasi atau keterangan tentang suatu 
nama dari sebuah data.  

Istilah sistem database sendiri sudah tidak asing bagi dunia teknologi informasi, yang 
intinya meliputi proses pengambilan data, penyimpanan data sampai dengan pengolahan 
data sehingga data menjadi informasi dan dapat dimanfaatkan.  Sistem database secara 
ringkas adalah database dengan sistem manajemen database-nya3.  Sistem manajemen 
database4 adalah kumpulan program yang digunakan untuk mengelola database;  yang 
dapat mencakup proses defi ning (mendefi nisikan tipe, struktur, dan batasan dari data), 

1  UNDP, DSF, Bank Dunia, 2009, Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Statistik Daerah, Laporan Akhir.  
Merupakan rekomendasi dari hasil kajian yang meliput tentang kondisi statistik di 6 provinsi dan 13 
kabupaten/kota

2  Ramez Elmasri, Sam Navathe, Fundamentals of Database Systems, 4th. Edition, Addison Wesley Publishing 
Company, 2000

3  Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, Database System Concepts, 3rd. Edition, 1999.
4  Juga dikenal sebagai database management system (DBMS)
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manipulating (mencakup beberapa fungsi dan query dalam mengelola data serta generate 
data report,) dan sharing (upaya dalam akses data)  terhadap database tersebut.  Fungsi  
utama dari sistem manajemen database ini adalah sebagai proteksi (keamanan bagi data) 
serta maintaining data dalam jangka panjang5.

Beberapa contoh dari aplikasi yang digunakan dalam membangun database:

Dbase •
Microsoft Offi ce Access •
Microsoft SQL Server •
My SQL •
Oracle Database, dan sebagainya  •

Untuk aktivitas pendataan di daerah, sistem management database yang kita bangun adalah 
dengan menggunakan Microsoft Offi ce Access6, dengan alasan penggunaan program ini 
sederhana dan mudah dalam proses kustomisasi. 

Adapun kelebihan dalam penggunaan Microsoft Access adalah:

Beberapa pengembang aplikasi professional menggunakan  • Microsoft Access 
untuk membangun aplikasi secara cepat atau yang sering disebut dengan Rapid 
Application Development/RAD Tool khususnya dalam pembuatan program yang 
lebih besar dan aplikasi yang berdiri sendiri
Dilihat dari segi perspektif programmer, keunggulan  • Microsoft Access adalah 
kompatibilitasnya dengan bahasa pemrograman Structured Query Language 
(SQL)
Microsoft Access •  mengizinkan pengembangan yang relatif cepat karena semua 
table database, query, form, dan report disimpan di dalam berkas basis data 
miliknya. Misalnya untuk membuat query, Microsoft Access menggunakan Query 
Design Grid, sebuah program berbasis grafi s yang mengizinkan para penggunanya 
untuk membuat query tanpa perlu mengerti bahasa SQL nya
Bahasa Pemrograman yang digunakan di dalam  • Microsoft Access adalah Microsoft 
Visual Basic for Applications (VBA) sama seperti beberapa aplikasi Microsoft Offi ce 
lainnya
Sangat kompatibel dengan program aplikasi Microsoft lainnya yang umum digunakan  •
oleh masyarakat luas

5  Raghu Ramakrisnan, Gherke, Database Management System, 3rd. Edition, McGraw-Hill, 2001.3.
6  Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi sistem manajemen database komputer relasional (RD-

BMS/Relational Database Management System ) yang ditujukan untuk kalangan perusahaan kecil hingga 
besar.  Microsoft Access merupakan bagian dari Microsoft Offi ce yang menggunakan sistem manajemen 
database Microsoft Jet Database Engine, dan juga mampu menyediakan tampilan grafi s sehingga memu-
dahkan pengguna.  Para pengguna yang mahir dapat menggunakannya untuk mengembangkan perangkat 
lunak aplikasi yang kompleks, sementara yang kurang mahir atau masih belajar dapat menggunakannya 
untuk mengembangkan perangkat lunak aplikasi yang sederhana.  
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4.1.2.  Fitur Dasar Database Microsoft Access

Dengan menggunakan Microsoft Access, pengguna dapat mengontrol semua informasi 
melalui satu fi le database. File system tersebut dilengkapi dengan fi tur umum yang dapat 
digunakan untuk perancangan dan pembuatan sistem database, yaitu:

1.  Table

Table adalah sekumpulan data atau informasi spesifi k tentang subyek tertentu yang disusun 
dalam bentuk kolom dan baris, serta merupakan komponen yang sangat penting di dalam 
aplikasi pengolahan data.  Kolom atau yang lebih dikenal dengan istilah fi eld berisikan judul 
yang mewakili sekumpulan baris.  Sedangkan baris atau yang lebih dikenal istilah record 
berisi kumpulan data yang memiliki karakteristik pengertian yang sama.  Jadi satu record 
mewakili satu data atau informasi tentang satu objek, misalnya data Nama Anggota, Nomor 
Anggota, Alamat, dan lain-lain. Gambar 4.1 merupakan contoh suatu Table.

 Gambar 4.1.  Contoh Table

2.  Query

Query berarti “mendefi nisikan data”, yaitu memanipulasi data dan mengendalikan data 
tersebut melalui bahasa. Selanjutnya, bahasa yang digunakan untuk mengendalikan 
manipulasi data adalah bahasa query.  Query umumnya digunakan untuk memanipulasi 
data/record dan fi eld, yang terletak dalam satu atau beberapa table atau query.  Secara 
lebih spesifi k query dirancang untuk merelasikan data/record dan fi eld, antara table-table 
atau query-query atau kombinasinya, lalu menciptakan fi eld baru beserta data/record baru 
dalam query itu sendiri, dan menyajikan bahan untuk membuat form atau report.
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 Gambar 4.2.  Contoh Query

3.  Form

Form dirancang untuk menampilkan fi eld-fi eld yang berasal dari table atau query dengan 
format tampilan yang lebih menarik sehingga memudahkan dalam proses pembacaan data. 
Sebuah form menitikberatkan pada informasi yang dibutuhkan. Gambar 4.3 merupakan 
contoh sebuah form.

Gambar 4.3.  Contoh Form

4.  Report

Report (laporan) digunakan untuk menampilkan atau mencetak informasi yang berasal dari 
table atau query.  Report merupakan hasil akhir dalam pengolahan database Microsoft 
Access. Isi report dapat dimodifi kasi dalam arti memanipulasi database, tetapi hanya 
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menampilkan isi table-table atau query-query tanpa dapat melakukan pengeditan.  Contoh 
report dapat dilihat pada Gambar 4.4

 Gambar 4.4.  Contoh  Report/Laporan

Dalam membangun suatu sistem database langkah awal yang harus dilakukan adalah:

Menganalisa kebutuhan • user akan penggunaan sistem database
Merancang sistem database secara konseptual • 
Membuat rancangan sistem database dengan menggunakan sistem manajemen • 
database

Langkah-langkah pengelolaan sampai dihasilkannya suatu perangkat lunak atau sistem 
yang bermanfaat dan memenuhi tujuan dasar dari pembangunan sistem database, dapat 
dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini:

 Gambar 4.5.  Bagan Proses Pengelolaan Data

Data merupakan tulisan yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, dan data 
juga merupakan representasi fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti:  
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manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam 
bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya, tetapi masih belum 
terstruktur.  Informasi adalah kumpulan data yang telah terstruktur dan merupakan suatu 
hal baru yang bertujuan untuk menambah pengetahuan.  Pengetahuan yaitu suatu hal yang 
diperoleh dari kumpulan informasi terstruktur untuk menciptakan proses perencanaan dan 
pengambilan keputusan.  Aksi merupakan tindakan yang tepat dan akurat sesuai dengan 
permasalahan dari hasil pengetahuan yang diperoleh.

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka meningkatkan kinerja Pemda agar lebih 
optimal, P3BM telah membangun Sistem Database MDGs dan Sistem Database Program 
Pembangunan. 

Manfaat Sistem Database MDGs dalam konteks kegiatan P3BM:

Menghasilkan data yang berkualitas baik untuk pembuatan  • score card
Menghasilkan data yang berkualitas baik  untuk pembuatan  • mapping
Menghasilkan data yang berkualitas baik untuk pengalokasian budget daerah •
Membantu proses koordinasi dalam musrenbang •
Membantu proses monitoring dan evaluasi (rekam jejak) di daerah bersangkutan •

Manfaat Sistem Database Program Pembangunan dalam konteks kegiatan P3BM: 

Membantu proses koordinasi perencanaan pembangunan daerah berkaitan dengan  •
pencegahan tumpang tindih program dan sasaran
Menyediakan data bagi daerah yang berkualitas baik untuk pembuatan  • mapping 
berdasarkan aktivitas program di daerah
Membantu  • sharing maupun sinergi antar program
Menghasilkan data yang berkualitas baik untuk pengalokasian  • budget/anggaran 
Membantu proses koordinasi dalam musrenbang •
Membantu proses monitoring dan evaluasi (rekam jejak) di daerah bersangkutan. •

4.2.  Panduan Sistem Database MDGs dan Pelaporannya

Sistem Database MDGs merupakan sistem untuk menyimpan data dan memonitor secara 
efektif pencapaian MDGs berdasarkan indikator-indikator yang dikumpulkan pada wilayah 
tertentu.  Secara umum manfaat Sistem Database MDGs adalah:

Memudahkan pengelolaan data indikator berdasarkan  • goal dan target. Pada sistem 
ini ditampilkan beberapa informasi lain seperti: metadata dan defi nisi, serta target 
MDGs dari indikator tersebut
Mendorong SKPD mencari data yang benar dan mengontrol proses pengentrian  •
data variabel untuk indikator, sehingga kualitas data dapat terjaga
Menampilkan laporan data indikator berdasarkan wilayah, tahun periode data, dan  •
beberapa laporan lain yang dibutuhkan untuk memudahkan proses perencanaan 
dan pengambilan keputusan
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Sistem Database MDGs yang dibangun dengan aplikasi Microsoft Access merupakan 
suatu sistem database yang cukup besar kemampuannya dan dapat mengelola lebih dari 
100 indikator termasuk proses komputasi serta pengelompokan data per tahun.  Sistem 
database ini dirancang dengan konsep sistem manajemen database dan  dapat ditujukan 
untuk penggunaan single user maupun multi users. 

4.2.1.  Pengenalan Menu dan Cara Pengentrian Sistem Database MDGs

Untuk menjalankan sistem ini dilakukan dengan cara klik dua kali pada icon Sistem Database 
MDGs tersebut, sehingga pada layar monitor akan muncul tampilan seperti berikut:

Form di atas disebut Security Warning karena berfungsi sebagai alat pengaman database 
dan merupakan standar dari Microsoft Access.  Pada form ini tombol Cancel berfungsi 
untuk membatalkan perintah, More Info hanya memberikan informasi mengenai Security 
Warning, sedangkan Open digunakan untuk menjalankan sistem ini akan tetapi jika Security 
belum diatur secara otomatis maka akan muncul pesan untuk mengaktifkan Security 
Warning pada sisi atas aplikasi, kemudian klik Option dan pilih Enabled This Content lalu 
klik OK, sehingga akan tampil form Menu dari Sistem Database MDGs seperti pada gambar 
berikut:
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Form Menu ini menampilkan daftar menu seperti yang terlihat pada gambar, dengan fungsi-
fungsi sebagai berikut.  Entry Data Wilayah berfungsi menampilkan form pengentrian data 
wilayah yang menjadi prioritas dari pengentrian data sebelum melakukan pengentrian data 
lainnya.  Menu Entry Indikator berfungsi untuk menampilkan form daftar indikator dan akan 
mengarah pada pengentrian data untuk setiap indikator.  Menu Export Indikator berfungsi 
menampilkan form fi lter untuk menyeleksi data berdasarkan kriteria tertentu yang kemudian 
data tersebut dapat diexport dalam format Microsoft Excel.  Menu List Metadata Indikator 
menampilkan daftar indikator yang tersedia pada Sistem Database MDGs, sedangkan 
Report Indikator akan menampilkan laporan yang dapat diseleksi berdasarkan kebutuhan.  
Menu Pivot Chart berfungsi untuk menampilkan grafi k data indikator berdasarkan periode.  
Pada form ini juga disertakan tombol Keluar untuk mengakhiri sistem aplikasi ini.

4.2.2.  Entry Data Wilayah

Untuk memulai pengentrian Sistem Database MDGs, langkah awal yang penting dan 
harus dilakukan adalah mengentri data wilayah secara tepat dan akurat.  Data wilayah 
merupakan data kunci yang sangat penting, karena apabila terjadi kesalahan entri, maka 
akan menyebabkan kerusakan data dan kerusakan pada sistem database. 

Untuk menghindari terjadinya kerusakan, maka pengentrian harus dilakukan dengan teliti dan 
data wilayah tersebut harus dikonfi rmasikan terlebih dahulu ke instansi yang bersangkutan 
yaitu BPS7.  Data wilayah yang dibutuhkan pada sistem ini adalah data wilayah dari tingkat 
kabupaten, kecamatan, dan desa dengan mengikuti struktur pengkodean sebagaimana 
yang telah disusun oleh BPS, seperti contoh dibawah ini:

1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

Kabupaten Kecamatan Desa

Sistem Database MDGs juga dirancang untuk memudahkan dan memvalidasi data wilayah 
dengan fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem itu sehingga dapat menjaga kualitas 
pengentrian data wilayah.  Sistem ini mewajibkan pengguna melakukan pengentrian data 
wilayah secara time series sehingga dapat di update per tahun sesuai dengan pemekaran 
wilayah yang terjadi.  Berikut langkah-langkah pengentrian data wilayah menggunakan 
Sistem Database MDGs.

7  Informasi kode wilayah kabupaten sampai dengan tahun 2009 dapat di unduh pada website BPS yakni: 
http://dds.bps.go.id/aboutus.php?mstkab=1;  namun demikian untuk mendapatkan informasi yang 
paling mutakhir tetap lebih baik mendatangi BPS wilayah setempat.

B
A
B

IV



60

Setelah memilih Entry Data Wilayah seperti pada gambar Menu Sistem Database MDGs di 
atas, maka akan muncul tampilan form untuk pengentrian data wilayah, seperti berikut:

Pada awal pengentrian data, pengentri hanya diperkenankan memasukkan data tahun 
dengan mengklik pada tombol New Data yang akan menampilkan form pengentrian Periode 
Wilayah,  kemudian entri tahun dari data yang tersedia dalam kolom Tahun, seperti terlihat  
pada gambar di bawah ini:
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Setelah langka tersebut selesai dilakukan,  kita  tutup  form  Periode Wilayah dan pengentrian 
data wilayah dapat dimulai.  Untuk mulai mengentri, pilih Tahun dengan drop down menu, 

kemudian entri data  Kode Kabupaten, Nama Kabupaten, dan dilanjutkan dengan pengentrian 
Kode Kecamatan dan Nama Kecamatan, seperti pada gambar berikut ini:
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Untuk pengentrian tingkat desa  dilakukan sebagai berikut:  Klik pada tombol yang terdapat 
pada sisi kanan nama kecamatan, sehingga akan memunculkan form pengentrian Entry 
Wilayah Desa. Selanjutnya, lakukan pengisian data desa seperti gambar di bawah ini:B
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Pada form Entry Wilayah Desa, data yang perlu dimasukkan hanya Kode Desa dan Nama 
Desa saja.  Setelah pengentrian untuk satu periode wilayah selesai, kemudian pengentri 
dapat melanjutkan pengentrian untuk periode wilayah lain dengan menggunakan beberapa 
fasilitas yang berbentuk tombol-tombol berikut, yang gambar dan penjelasannya seperti di 
bawah ini:

1.                               Tombol ini berfungsi untuk melakukan duplikasi seluruh data       
  baik tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa untuk periode  

tahun yang berbeda, dengan memunculkan form konfi masi tahun yang ingin 
dimasukkan dan klik tombol Copy to Data seperti pada gambar di bawah ini 

2.   Tombol ini berfungsi untuk menghapus seluruh data berdasarkan   
         tahun yang sedang diseleksi

3.   Tombol ini menampilkan laporan data wilayah kecamatan 
berdasarkan periode, seperti gambar di bawah ini:

4.        Tombol ini untuk menampilkan data wilayah pada tingkat desa   
 berdasarkan kecamatan dan periode
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5.  Tombol ini berfungsi untuk menautkan semua data wilayah  yang   
sudah dipastikan benar ke semua table indikator.   Apabila  ada 

perubahan pada data wilayah, klik tombol ini untuk memperbaiki dengan catatan 
nilai indikator belum dientri pada wilayah tersebut

6.    Tombol ini berfungsi untuk keluar dari form Pengentrian Wilayah   
dan kembali ke form Menu awal

Setelah selesai pengentrian data wilayah, tutup form tersebut dan data yang telah dientri 
akan otomatis tersimpan aman di dalam sistem database ini.

4.2.3.   Entri Data Indikator

Setelah proses pengentrian wilayah selesai maka barulah proses entri data indikator 
dapat dilakukan yaitu, dengan memilih menu Entry Indikator pada form Menu.  Berikut 
penjelasannya di bawah ini:
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Proses Entry Indikator diawali dengan klik pada form Menu sehingga akan tampil sebuah 
form Daftar Indikator.  Form tersebut memperlihatkan seluruh Indikator yang tersedia pada 
sistem, seperti pada gambar di bawah ini.

Pada form ini terdapat beberapa variabel yang perlu diketahui sebelum proses pengentrian 
dimulai, seperti:

Goal:1.  memuat kategori kelompok dari indikator-indikator MDGs tersebut. Goal 
disajikan dengan drop down menu (dalam sistem MDGs daerah hanya ada 7 goal 
MDGs yang ditampilkan dan tidak bisa ditambahkan)
Target: merupakan sasaran dari indikator-indikator MDGs.2. 
Indikator:  merupakan daftar dari indikator-indikator MDGs untuk dientri3. 
Defi nisi:  merupakan penjelasan dan defi nisi bagi setiap indikator 4. 
Manfaat:  merupakan keterangan dari manfaat setiap indikator5. 
Sumber Data:  merupakan sumber  yang memberikan data 6. 

Nilai target indikator merupakan target yang akan dicapai pada tahun 2015 7. 

8.  Tombol Tampilkan Form untuk menampilkan form dari data 
indikator yang ingin dientri
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Cara menggunakan form Menu Indikator ini, adalah:  

1.  Mula-mula pilih Goal untuk mendapatkan daftar indikator (dengan drop down menu) 
untuk sistem ini kami hanya menyediakan 7 dari total keseluruhan 8 goal MDGs, 

2.  Setelah itu pilih Indikator spesifi k dari Goal yang sudah kita pilih, yang diinginkan 
dengan cara klik pada tombol Tampilkan Form atau klik dua kali pada nama indikator yang 
ingin ditampilkan, misalnya jika kita ingin menampilkan  indikator  1.8. Proporsi Balita 
Kurang Gizi (BKG),  lakukanlah seperti petunjuk pada gambar di bawah:

Selanjutnya, tampilan form Entry Indikator untuk indikator  1.8. Proporsi Balita Kurang 
Gizi (BKG) yang telah kita pilih, akan tampak seperti gambar berikut ini:
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Form di atas ini akan membentuk nilai indikator yang spesifi k dari variabel-variabel yang 
diisi.   Selain itu, juga mempunyai fungsi error check yakni, validasi otomatis yang dapat 
meminimalkan kesalahan entri yang mungkin terjadi.  

Berikut penjelasan dari penggunaan form Entry Indikator:  
Tampilan dari nama indikator yang dipilih untuk diisi1. 
Merupakan fungsi2.  drop down menu untuk menyeleksi tingkat wilayah (kabupaten, 
kecamatan, desa) terkecil dari data yang tersedia
Merupakan fungsi 3. drop down menu untuk menyeleksi kecamatan yang akan 
ditampilkan (ketika pada kolom 2 dipilih level desa, maka menu ini berguna 
untuk memilih asal kecamatan dari desa yang akan diisi)
Merupakan 4. drop down menu untuk memilih periode atau tahun dari data (misalnya:  
2005, 2006,  atau 2007)
Tombol untuk menghapus data yang telah dientri apabila salah5. 
Tombol untuk mengekspor data yang ditampilkan sebagai fi le 6. Microsoft Excel
Merupakan nama kolom dari data yang akan dientri7. 
Merupakan penjumlahan data setelah dientri yang bertujuan untuk pengecekan 8. 
kualitas data
Merupakan tempat tampilan jumlah record/data yang telah dientri9. 
Merupakan Tombol akumulasi.  Tombol ini baru muncul apabila kita mengentri 10. 
pada level kecamatan dan kelurahan.  Akumulasi nilai variabel ke tingkat area yang 
lebih tinggi (dari kecamatan ke kabupaten, atau dari desa/kelurahan/kecamatan) 
setelah kita klik pada tombol tersebut
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Langkah-langkah dalam melakukan pengentrian data provinsi/kabupaten/kecamatan 
adalah:

a.  Pilih Level Area yang akan dientri    
       

Catatan: Kalau kita memilih level desa, maka setelah itu kita juga harus memilih nama 
Kecamatan yang akan di entri, sebelum langkah berikutnya.

b.    Pilih Tahun periode data yang akan dientri

Setelah proses seleksi c. Level Area dan Tahun selesai, maka pada form pengentrian 
akan ditampilkan tempat pengentrian sesuai dengan hasil seleksi.  Jika kita ingin 
mengisi tingkat provinsi atau kabupaten, maka akan tampil list provinsi/kabupaten 
saja, atau list kabupaten/kecamatan (untuk data provinsi yang kedalamannya sampai 
tingkat kabupaten/kecamatan). Sementara kalau kita memilih level desa pada salah 
satu kecamatan, maka kita akan lihat nama-nama desa pada kecamatan yang 
bersangkutan yang telah kita pilih.

Pada form d. Entry Indikator proses pengentrian hanya dapat dilakukan pada kolom 
yang diberi warna berbeda saja, seperti gambar berikut ini:

Nilai dari e. Indikator didapat secara otomatis dari proses perhitungan variabel-variabel 
yang telah dientri.  Hasilnya akan tampak seperti gambar berikut ini:
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Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pada form f. Entri Indikator ada 3 fasilitas 
disertakan, dengan fungsi sebagai berikut:

Tombol 1.   berfungsi untuk mengexport data yang sedang ditampilkan ke 
format Microsoft Excel.   Ketika kita klik tombol itu, akan tampil jendela konfi rmasi 
penyimpanan fi le, dan klik OK untuk menyimpan.  Selanjutnya, data yang telah 
tersimpan secara otomatis akan terbuka seperti pada gambar di bawah ini:
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2. Tombol  berfungsi untuk menghapus data yang salah di di entri.  Cara 
menghapusnya adalah, dengan menempatkan cursor pada data yang ingin dihapus  
dan klik tombol ini.  Lihat gambar di bawah:

3. Tombol kotak, terletak paling kanan pada baris T o t a l  berfungsi mengakumulasi 
data, untuk dipindahkan ke level wilayah yang lebih tinggi. Dengan adanya fasilitas 
ini pengentri maupun pengelola data tidak perlu pindah ke level wilayah yang lebih 
tinggi untuk mengisi dengan total variabel-variabel tersebut untuk mendapat nilai 
indikator di wilayah tersebut.

 Selain itu, apabila nilai di level wilayah yang sedang kita isi, tidak sama dengan 
level wilayah yang lebih tinggi (misalnya karena data tidak lengkap untuk salah satu 
wilayah),  maka tidak perlu mengklik Tombol tersebut, tetapi cukup mengetikkan 
nilai yang diinginkan setelah kita pilih level wilayah yang lebih tinggi diinginkan.

4.2.4.  Export Indikator

Menu Export Indikator merupakan fasilitas unik dari sistem, yang berfungsi untuk 
mengekstrak semua atau sebagaian data yang dipilih dari fi le Sistem Database MDGs ke 
Microsoft Excel untuk kepentingan tertentu dan analisa lebih lanjut.  Langkah awal pada 
menu ini yaitu dengan memilih menu Export Indikator seperti pada gambar berikut ini.
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Setelah memilih menu tersebut maka akan tampil form Export indikator seperti gambar di 
bawah ini:

Cara kerja dari form Export Indikator dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

Pilih 1. drop down menu Indikator, Level, dan Tahun pada form tersebut sesuai dengan 
kebutuhan
Menu 2. Reset berfungsi untuk mengembalikan drop down menu yang sedang terisi ke  
posisi kosong kembali, seperti seting awal
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Menu 3. Search adalah menampilkan data sesuai dengan kriteria pada drop down menu 
yang telah dipilih
Menu 4. Export adalah untuk mengekspor secara otomatis data yang ditampilkan ke 
Microsoft Excel

Hasil yang diperoleh adalah data sesuai dengan kriteria dari Indikator, Level, dan Tahun 
yang telah dipilih dan ditampilkan pada format Microsoft Excel seperti pada gambar berikut 
ini

4.2.5.  Metadata Indikator 

Menu Metadata Indikator berfungsi untuk menampilkan daftar indikator dengan deskripsi,   
manfaat, sumber data,  dan segala informasi (metadata) terkait dari masing-masing indikator 
yang tersedia pada Sistem Database MDGs ini.  Laporan rincianmetadata indikator tersebut 
juga dapat di print untuk menjadi informasi bagi pemakai.  Untuk membukanya cukup di 
klik pada bagian yang ditandai seperti pada gambar berikut.
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Untuk menampilkan laporan, klik pada menu di atas, hasilnya adalah seperti terlihat pada 
gambar berikut:

Laporan ini menampilkan indikator berdasarkan goal dan target serta memaparkan informasi 
seperti:  nama indikator, sumber data, diskripsi, dan manfaat.

4.2.6.  Report Indikator

Menu Report Indikator digunakan untuk menampilkan laporan indikator-indikator yang 
sudah dienteri, berdasarkan kriteria tertentu, yaitu Nama Indikator, Level, Nama Wilayah, 
dan Tahun.  Langkah awalnya dengan memilih Report Indikator pada form Menu.
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Setelah klik pada Report Indikator akan tampil laporan seperti berikut ini:

Untuk menjalankan fungsi fi lter digunakan form Filter Data untuk melakukan seleksi. 
Penjelasan tentang fungsi form Filter Data adalah sebagai berikut:
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Pilih 1. drop down menu Nama Indikator, Level, Nama Wilayah, Tahun pada form tersebut 
sesuai dengan kebutuhan

2.   Tombol ini berfungsi untuk menampilkan data berdasarkan kriteria pada 
drop down menu

3.  Tombol ini untuk mengembalikan drop down menu yang terisi ke kondisi 
kosong kembali seperti semula

4.  Tombol ini untuk mencetak data yang ditampilkan pada Laporan 

5.  Tombol ini adalah untuk menutup Laporan dan kembali ke menu 
sebelumnya

4.2.7.  Rekap Ketersediaan Data

Menu ini berfungsi untuk menampilkan laporan Rekapitulasi Ketersediaan Data indikator 
berdasarkan level wilayah (Kabupaten, Kecamatan, Desa).  Untuk menampilkan laporan ini  
langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memilih Rekap Ketersedian Data pada 
Menu Utama

 

Setelah memilih menu tersebut kemudian akan menampilkan laporan Rekap Ketersedian 
Data Indikator berdasarkan level wilayah, seperti pada gambar berikut:
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Laporan ini juga dilengkapi dengan Form Filter, untuk menampilkan laporan berdasarkan 
kriteria tertentu, beberapa fungsi dari form tersebut akan dijelaskan berikut ini:

              

              

1.  Pilihan drop down menu Goal dan Tahun pada Form Filter dapat digunakan sesuai 
dengan kebutuhan

2. Tombol Filter berfungsi untuk menampilkan data berdasarkan kriteria yang telah dipilih 
pada drop down menu

3.  Tombol Reset berfungsi untuk menghapus drop down menu yang telah terisi

4.  Tombol Print berfungsi untuk mencetak laporan yang sedang ditampilkan

5.  Tombol Keluar berfungsi untuk menutup laporan dan kembali ke menu sebelumnya
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4.2.8. PivotChart

Menu PivotChart berfungsi menampilkan data sebagai grafi k secara interaktif.  Pada Sistem 
Database MDGs, grafi k ini akan menampilkan indikator per-wilayah maupun per periode. 
Cara menampilkannya adalah dengan memilih menu  Pivotchart pada menu utama.

   

           

Aplikasi PivotChart mempunyai beberapa fi tur penting seperti Legenda yang memuat 
Area Name  dari grafi k  dan dilengkapi dengan fasilitas fi lter untuk menampilkan data 
berdasarkan kebutuhan,  Axis X yang merupakan Indikator Name yang juga dapat berfungsi 
sebagai fi lter untuk menampilkan data lain, sedangkan Filter Data disini berfungsi untuk 
memfi lter Level Wilayah dari data secara keseluruhan, misalnya hanya level kabupaten atau 
level kecamatan saja yang ingin ditampilkan, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:
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PivotChart ini memudahkan pengguna untuk menampilkan data dalam bentuk grafi k, 
sehingga posisi setiap variabel pada Legenda dapat dengan mudah diubah sesuai 
kebutuhan, caranya yaitu dengan melakukan klik dan drag pada variable yang ingin dipindah 
dan didrop pada tempat yang disesuaikan, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

     

Sehingga posisi variabel Area_Name yang mula-mula di Legenda berpindah ke Axis, 
sementara Indicator_name berpindah menjadi Legenda, seperti gambar berikut:
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Dengan menggunakan PivotChart, kita pun dapat menambahkan indikator lain yang ada 
pada posisi Legenda, yaitu dengan klik pada tanda panah seperti yang terdapat pada 
gambar, sehingga akan menampilkan daftar nama indikator, seperti pada gambar berikut:

       

    

Selanjutnya, setelah indikator dipilih, klik OK maka akan tampil grafi k seperti berikut:

       

Proses pengeditan grafi k dengan PivotChart dapat dengan mudah dilakukan sama seperti 
penggunaan aplikasi Microsoft Offi ce lain.  Mula-mula, kita klik kanan pada sisi grafi k dan 
pilih menu Change Chart Type seperti gambar di bawah ini:
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Setelah memilih menu tersebut di atas maka pada form PivotChart akan tampil menu 
Properties dari grafi k,  yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:
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Pada Properties terdapat beberapa menu tab dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. General  adalah menu untuk mengatur tampilkan seluruh objek pada grafi k yang dimana 
disetiap objek dapat diatur sesuai dengan kebutuhan seperti judul grafi k posisi legenda dan 
lain hal seperti pengaturan besar bar dari grafi k dan lain-lain.

2. Border/Fill merupakan menu yang digunakan untuk mengatur jenis garis dan warna 
pada layar grafi k

3.  Data Details biasa digunakan untuk pengaturan koneksi dari form dan table, tetapi pada 
pilihan ini dapat diabaikan karena fi tur koneksi sudah terstandarisasi

4.  Type  menu untuk mengatur jenis bagan yang ingin dihasilkan  misalnya: grafi k batang, 
pie, line, dan sebagainya

5.  Series Groups merupakan menu untuk mengelompokkan Legenda dari grafi k tersebut

6.  Show Hide menampilkan pilihan variable yang ingin/dapat dicentang atau dihilangkan 
sesuai dengan kebutuhan 

Selanjutnya, ada beberapa hal penting yang dapat kita jumpai pada menu Properties 
tersebut  yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Dalam membuat grafi k, pengguna pun dapat menampilkan variable lain, misalnya data tahun 
untuk menunjukkan data dengan serial waktu/time series.  Caranya adalah memunculkan 

Field List yang dapat dilakukan dengan memilih menu Show/Hide pada menu Properties, 
kemudian centang checkbox Field List seperti pada gambar di bawah ini:

 

  
 

Hasilnya akan tampil daftar fi elds yang dapat di drag ke dalam posisi Axis atau legenda 
pada grafi k, seperti yang ditampilkan gambar berikut ini:
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Untuk membuat data time series, fi eld list di atas, kita klik tahun dan drag pada posisi di 
samping Indicator Name sehingga menghasilkan grafi k dengan data time series seperti 
gambar berikut ini:

      

    

 

Jika telah selesai memilih, maka fi eld list dapat ditutup, dan selanjutnya untuk menampilkan 
grafi k lebih maximal maka posisi legenda dapat dipindahkan dengan cara yang sama 
seperti langkah di halaman 79, yaitu klik kanan dan pilih Change Chart Type, kemudian 
pilih General, sehingga akan menampilkan form dan pada pilihan Select pilih Legend:
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Setelah memilih Legend  kemudian pilih menu Format dan pada menu Position pilih Top, 
seperti pada gambar berikut ini:

    

   

    

Hasilnya akan tampil bentuk grafi k yang terlihat jelas seperti pada gambar di bawah ini:
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Selanjutnya untuk memudahkan pembaca dalam melihat grafi k maka, perlu ditambahkan 
data label.  Untuk menampilkan data label, mula-mula klik kanan dan pilih Change Chart 
Type, seperti pada halaman 79.  Kemudian pilih General, sehingga akan tampil form dan 
pada pilihan Select pilih fi eld yang posisinya sebagai legend pada grafi k ini, seperti pada 
gambar berikut:

  

    

    

Dari gambar di atas, supaya dapat menampilkan menu untuk menambahkan data label 
lakukan langkah seperti pada gambar berikut:
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Setelah fi eld legend dipilih, seperti terlihat disini ada kedua nama indikator, kemudian 
pilih salah satu indikator dan klik pada tombol seperti yang dilingkari di atas, dan langkah 
tersebut harus dilakukan kembali untuk indikator yang kedua.  Jika tampilan grafi k tidak 
sesuai dengan kebutuhan, maka posisi axis dan legend masih dapat diubah, yaitu dengan 
cara melakukan drag dan drop.  Berikut ini adalah contoh grafi k indikator Prevalensi Balita 
Kurang Gizi  Tahun 2010 - 2011 dengan variabel Tahun terletak sebagai legend:

    

Selanjutnya, untuk mengubah warna grafi k, lakukan langkah awal, seperti pada halaman 
79, yaitu klik kanan dan pilih Change Chart Type, kemudian pilih General, sehingga akan  
tampil form Properties dan pada pilihan Select pilih fi eld Legend yaitu 2010 atau 2011,  
seperti pada gambar berikut:
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Setelah memilih salah satu fi eld kemudian pilih menu Border/Fill  temukan menu 
pengaturan warna, seperti yang terlihat pada gambar berikut:

    

Selain itu, untuk mengubah judul grafi k lakukan seperti langkah sebelumnya pada halaman 
79, yaitu klik kanan dan pilih  Change Chart Type, kemudian pilih General, sehingga akan 
menampilkan form dan pada pilihan Select dan pilih Title kemudian pada pilihan Format 
tada Caption yang dapat diedit sesuai judul yang diinginkan, seperti pada gambar berikut:
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 Setelah judul diedit maka menghasilkan grafi k seperti berikut ini:
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Pada layar grafi k di atas juga terdapat tombol- tombol sebagai berikut;

1. Tombol Export ini digunakan untuk mengekspor gambar grafi k yang                            
sudah selesai di edit kedalam bentuk gambar sehingga dapat dimanfaatkan untuk bahan 
presentasi.

2. Tombol Keluar ini digunakan untuk menutup form PivotChart ini dan kembali  ke  menu 
utama.

4.2.9. Keluar

Menu Keluar pada Sistem Database MDGs adalah tombol besar di kanan bagian bawah 
Menu utama dan digunakan untuk keluar dari sistem dan kembali ke Windows.  

4.2.10.  Aplikasi Pemanfaatan Data dari Sistem Database MDGs

Pemanfaatan Sistem Database MDGs memungkinkan peningkatan ketersedian dan kualitas 
data MDGs kabupaten secara terpadu, sehingga akan mendukung terciptanya proses 
monitoring dan evaluasi yang cepat dan tepat.  Dengan kualitas data yang baik maka data 
dapat dimanfaatkan untuk analisa perencanaan dan penganggaran lebih lanjut.  

Data yang terkumpul dan dikelola dalam Sistem Database MDG adalah data yang 
terintegrasi dan berasal dari berbagai sektor.  Selain dapat melihat indikator dalam bentuk 
tabel atau pun chart (dengan menggunakan fasilitas PivotChart) di form laporan seperti 
telah dijelaskan sebelumnya, kita pun dapat menampilkan data dalam berbagai tampilan 
yang memudahkan pengguna untuk membaca atau mengintepretasikan data.  Sebagai 
contoh  adalah tampilan dalam bentuk Score Card dan peta.

Dengan Score Card kita dapat memonitor pencapaian MDGs di kabupaten berdasarkan data 
yang terkumpul dari Sistem Database MDGs.  Data yang digunakan adalah data pada tingkat 
kabupaten.  Data ditampilkan dalam bentuk grafi k batang yang lebih lanjut diperbandingkan 
dengan data provinsi, nasional, dan global.  Sementara itu, data untuk pemetaan berguna 
melihat kondisi kabupaten digunakan data pada tingkat kecamatan.  Gradasi warna pada 
wilayah kecamatan menunjukkan data spasial yang pastinya mempermudah pengguna 
dalam menyusun kebijakan maupun perencanaan dan penganggaran yang tepat bagi daerah 
yang bersangkutan.  Berikut beberapa contoh pemanfaatan data MDGs yang diaplikasikan 
ke dalam Score Card MDGs dan Pemetaan:
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Gambar 4.6.  Contoh Score Card MDGs Proporsi Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan 

Gambar 4.7.  Contoh Score Card MDGs Proporsi Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih
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Gambar 4.8.  Contoh Data MDGs APM SD dalam Aplikasi Pemetaan

Penjelasan pembuatan score card dan peta lebih lengkap dapat dibaca pada publikasi P3BM 
terdahulu, yakni buku II: Alat Analisa Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran 
yang Berpihak pada Masyarakat Miskin.  Namun demikian perlu diingat bahwa data yang 
digunakan haruslah lengkap dan terjamin kualitasnya seperti yang telah diolah dari Sistem 
Database MDGs ini, sehingga dihasilkan score card dan peta yang tepat.

4.3.  Panduan Sistem Database Program Pembangunan dan Pelaporannya

Sistem Database Program Pembangunan merupakan sistem untuk menyimpan data tentang 
aktivitas yang dilakukan instansi-instansi Pemda dan organisasi-organisasi pemberdayaan 
masyarakat yang bekerja di wilayah tertentu dalam upaya membangun daerah.  Data yang 
dikumpulkan termasuk profi l organisasi, jenis sektor aktivitas, anggaran yang disiapkan,  dan 
kontak pegawai;  sehingga dapat digunakan badan perencanaan di daerah untuk memonitor 
program pada wilayah tersebut.  Data yang terkumpul adalah data yang terintegrasi sehingga 
memudahkan pengelolaan untuk medukung proses perencanaan pembangunan.  Secara 
umum manfaat dari Sistem Database Program Pembangunan adalah untuk:

Membantu proses koordinasi proyek yang dilaksanakan oleh instansi-instansi  •
pemerintahan dan organisasi-organisasi agar tidak tumpang tindih dan membantu 
monitoring program pembangunan agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat 
lokasi, serta efi siens dalam penganggaran;
Meningkatkan ketersediaan data mengenai program-program dari instansi pemerintahan  •
maupun organisasi yang melakukan aktivitas di daerah yang bersangkutan, dan 
menyediakan kontak pegawai secara detail;
Memudahkan proses monitoring program pembangunan di daerah dengan menampilkan  •
rangkuman laporan dan informasi berdasarkan tingkat wilayah (kabupaten, kecamatan, 
atau desa), berdasarkan sektor aktivitas dari organisasi (misalnya sektor: kesehatan, 
pendidikan, infrastruktur), dan menyediakan laporan data secara detail.

4.3.1.  Pengenalan Menu dan Pengentrian Sistem Database Program Pembangunan

Untuk menjalankan sistem ini lakukan klik dua kali pada icon fi le Sistem Database Program 
Pembangunan tersebut, sehingga akan menampilkan jendela seperti berikut:
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Form tadi disebut Security Warning karena berfungsi sebagai alat pengaman database dan 
merupakan standar dari Microsoft Access.  Pada form ini tombol Cancel berfungsi untuk 
membatalkan perintah, More Info hanya memberikan informasi mengenai Security Warning, 
sedangkan Open digunakan untuk menjalankan sistem akan tetapi jika Security belum 
diatur secara otomatis maka akan muncul pesan untuk mengaktifkan Security Warning 
pada sisi atas aplikasi, kemudian klik Option dan pilih Enabled This Content lalu klik OK, 
sehingga akan tampil form Menu dari Sistem Database Program Pembangunan seperti 
pada gambar di bawah ini:

Form Menu ini menampilkan daftar menu seperti yang terlihat pada gambar, yang mana Data 
Wilayah berfungsi menampilkan form pengentrian data wilayah yang merupakan prioritas 
dari pengentrian data sebelum melakukan pengentrian data lainnya. Profi l Organisasi 
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berfungsi untuk menampilkan form pengentrian data profi l dari instansi dan staf.  Aktivitas 
Organisasi  berfungsi menampilkan form pengentrian data aktivitas dari instansi-instansi 
berdasarkan sektor dan wilayah.  Menu Laporan dapat menampilkan laporan dari data 
yang tersedia, dan pada form di atas juga disertakan tombol Keluar untuk menutup sistem 
aplikasi ini.

4.3.2.   Entri Data Wilayah

Sebagaimana pada Sistem Database MDGs, pengentrian Sistem Database Program 
Pembangunan juga harus diawali dengan pengentrian data wilayah yang tepat dan akurat, 
dan sebaiknya data wilayah tersebut telah dikonfi rmasikan terlebih dahulu ke instansi yang 
bersangkutan yaitu BPS8.  

Data wilayah yang dibutuhkan pada sistem ini adalah data wilayah dari tingkat kabupaten, 
kecamatan, dan desa dengan mengikuti struktur pengkodean yang telah disusun oleh BPS, 
seperti contoh dibawah ini :

1 1 0 1 1 1 0 0 1 0

Kabupaten Kecamatan Desa

Form pengentrian Data Wilayah pada sistem ini hanya menggunakan periode per satu 
tahun saja, sehingga pemekaran dapat di update secara langsung pada data wilayah 
sebelumnya.  Berikut langkah-langkah pengentrian Data Wilayah pada Sistem Database 
Program Pembangunan:

8  Informasi kode wilayah kabupaten sampai dengan tahun 2009 dapat di unduh pada website BPS yakni: 
http://dds.bps.go.id/aboutus.php?mstkab=1;  namun demikian untuk mendapatkan informasi yang

B
A
B

IV



93

Setelah memilih menu Data Wilayah, maka akan tampil form seperti gambar berikut ini:

                                       

Langkah awal Pengentrian Data Wilayah adalah entri data Kode kabupaten, Nama 
Kabupaten, Tahun, Sumber Data,  dan kemudian dilanjutkan dengan pengentrian Kode 
Kecamatan dan Nama Kecamatan,  sedangkan untuk pengentrian tingkat desa dapat 
dilakukan dengan mengklik tombol di masing-masing sisi kanan Nama Kecamatan, seperti 
terlihat pada gambar di bawah ini:

Setelah selesai mengentri data wilayah, cukup tutup form tersebut dengan menggunakan 
tombol Keluar; dan data yang telah dientri akan otomatis tersimpan aman di dalam sistem 
database ini.
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4.3.3.   Pengentrian Profi l Organisasi

Setelah proses pengentrian data wilayah selesai maka dapat dilanjutkan untuk pengentrian 
data profi l organisasi.  Informasi yang dibutuhkan untuk mengentri profi l organisasi berasal 
dari instansi pemerintah, organisasi nasional, organisasi internasional, donor, media, dan 
perguruan tinggi yang beraktivitas dalam upaya membangun daerah.  Pada profi l organisasi 
ini informasi kontak pegawai juga diperlukan antara lain untuk  koordinasi dengan badan 
perencanaan daerah dan pertemuan sektor terkait. 

Langkah-langkah pengentrian untuk menginput nama-nama instansi maupun LSM yang 
bekerja di daerah, diawali dengan memilih Profi l Organisasi form Menu, seperti gambar 
berikut ini:

Setelah klik pada menu Profi l Organisasi maka akan tampil form seperti di bawah ini:
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Form ini memuat informasi yang harus dientri, sebagai berikut:  Tanggal Entry (otomatis 
terbentuk oleh sistem),  ID Instansi/Lembaga (dapat mengikuti ID yang ada pada dokumen 
daerah, misalnya APBD),  Akronim (akronomi instansi yang bersangkutan), Selesai Tugas 
(kotak dicentang kalau instansi sudah tidak aktif), Nama Instansi/Lembaga (diisikan nama 
lengkap instansi yang bersangkutan), Tipe (dapat dipilih dengan drop down menu untuk tipe 
instansi), Alamat (diisikan dengan alamat resmi instansi), Kota (harus dipilih dengan drop 
down menu, tambahkan kota instansi Anda bila belum terdaftar dengan klik pada tombol 
di kanan), Kontak Utama (diisi dengan nama orang yang paling mudah dihubungi jika ada 
pertanyaan terkait dengan data dan informasi di dalam sistem program pembangunan ini),  
No. Telepon (nomor kantor kantor dilengkapi dengan nomor kode wilayahnya), dan Email 
(email kantor dapat lebih dari satu, apabila tidak ada sama sekali- gunakan alamat email 
kontak utama).  Selanjutnya, ada tabel untuk pengentrian data staf lain pada instansi yang 
bersangkutan seperti, Nama Staff lainnya, Posisi, dan lain-lain;  yang harus diisi lengkap.  

Selain itu, pada form Profi l Organisasi ini juga terdapat beberapa tombol yang berfungsi:

1.     Tombol ini berfungsi untuk menampilkan laporan berdasarkan data     
yang sedang ditampilkan pada form ini

2.   Tombol ini berfungsi untuk mencari data berdasarkan kata kunci yang 
diketikkan

3.     Tombol ini akan menampilkan semua data dalam bentuk laporan 

4.    Tombol ini berfungsi untuk memulai pengentrian data baru (mengisi 
record baru) sehingga form jadi kosong kembali untuk pengisian data 
organisasi lainnya

5.    Tombol ini untuk menghapus seluruh data ditampilan (1 record)

6.    Tombol ini berfungsi untuk menutup form atau keluar

Pengentrian Profi l Organisasi harus terlebih dahulu dilakukan sebelum dilanjutkan pada 
pengentrian Aktivitas Organisasi, dan setelah pengentrian selesai tutup form ini dengan 
tombol yang telah ditentukan.

B
A
B

IV



96

4.3.4.  Pengentrian Aktivitas Organisasi

Setelah proses pengentrian Profi l Organisasi selesai dengan baik dan benar, maka dilanjutkan 
dengan pengentrian data aktivitas dan program organisasi dengan memilih menu Aktivitas 
Organisasi pada form Menu di berikut ini:

 

                        

Setelah klik pada menu Aktivitas Organisasi kemudian akan tampil form seperti gambar 
berikut ini:

  

Form ini digunakan untuk pengentrian aktivitas organisasi yang akan menjadi data utama 
untuk Sistem Database Program Pembangunan.  Pengentrian diawali dengan memilih nama 
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Instansi/Lembaga menggunakan drop down menu.  Semua nama instansi yang sudah 
dientri di Profi l Organisasi akan dapat dilihat pada drop down menu tersebut.  

Kemudian mulai lakukan pengentrian untuk informasi lain, seperti:  Fungsi/Urusan 
(masing-masing dapat dipilih dengan drop down menu), Nama Program dan Kegiatan, 
Instansi/Lembaga Partner, Kelompok Belanja (dapat dipilih dengan drop down menu), 
Jenis Belanja (dapat dipilih dengan drop down menu),  MDGs/Non (memuat pilihan goal 
MDGs terkait dengan aktivitas dilakukan), Wilayah (Kecamatan dan Desa), Jumlah Dana 
perkegiatan, Kontak di Lapangan, Waktu Aktivitas Mulai dan Selesai, serta Gender Isu 
(dicentang kalau aktivitas ini berhubungan dengan isu gender).  

Apabila terisi lengkap dan baik, maka semua informasi tersebut akan dikompilasi menjadi 
suatu laporan berguna untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam proses 
perencanaan dan penganggaran.

Dalam form ini  terdapat beberapa tombol yang membantu proses pengentrian seperti:

1.   Tombol ini berfungsi untuk menduplikasikan beberapa data karena data  
 yang akan dientri memiliki kesamaan dengan pengentrian sebelumnya  
 seperti  wilayah,  sektor dan lainnya

2.     Tombol ini berfungsi untuk melakukan pengentrian ke record berikutnya   
             (data baru) sehingga form menjadi kosong kembali

3.     Tombol ini berfungsi untuk mencari data berdasarkan kata kunci yang   
             diketikkan

4.     Tombol ini untuk menghapus satu record data 

5.     Tombol ini digunakan untuk menyimpan data setelah melakukan   
             pengentrian

6.   Tombol ini berfungsi untuk menampilkan laporan berdasarkan data yang   
             sedang ditampilkan pada form ini

7.   Tombol ini digunakan untuk melihat profi l dan staf organisasi yang 
sedang melakukan aktivitas 

Tombol-tombol akan mempermudah proses pengentrian dan pemutakhiran data secara 
regular yang akan dilakukan oleh pengelola data di bappeda setempat.
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4.3.5.   Export Data

Untuk  melihat atau pun mengelola dan menganalisis data yang sudah dimasukkan ke 
dalam Sistem Database MDGs maka, kita dapat mengeluarkan data yang tersebut menjadi 
format Microsoft Excel, baik keseluruhan data mau pun pilahan data.  Sehingga pengguna 
akan lebih bebas untuk menganalisis data tersebut menggunakan Pivot Table (MS Excell),  
seperti yang telah dijabarkan pada Buku 2 Alat-Alat Tepat Guna P3BM, Bab 7.  Untuk itu 
kita perlu ke form Menu, kemudian pilih Export Data, seperti pada gambar berikut ini:

    

                     

Pada form Export Data, terdapat beberapa fi tur-fi tur yang akan dijelaskan seperti terlihat 
seperti tampilan berikut:

      

                    

1.  Tombol-tombol drop down berfungsi untuk memilah data yang sudah dienter berdasarkan 
masing-masing dari variabel-variabel (Fungsi, Urusan, Nama Organisasi, Jenis Belanja, 
MDGs/Non, Jenis Budget, Isu Gender, Tahun, Kecamatan, dan Desa) yang ada

B
A
B

IV



99

2.  Tombol Reset berfungsi untuk membersihkan seleksi data yang sudah dilakukan, sehingga 
kembali ke kondisi awal

3.  Tombol Search berfungsi untuk menjalankan seleksi yang dilakukan dengan drop down 
menu seperti ditandai di menu 1

4.  Tombol Export berfungsi untuk mengekspor data yang sudah dipilih tersebut ke fi le 
format Microsoft Excel

4.3.6.   Pelaporan

Setelah selesai pengentrian, maka kita dapat melihat data yang telah masuk dilaporkan 
dalam berdasarkan kriteria tertentu sesuai yang kita butuhkan.  Sistem Database Program 
Pembangunan menyediakan beberapa bentuk laporan itu pada menu Pelaporan.  Letak 
menu Pelaporan pada form Menu Sistem Database Program Pembangunan terlihat pada 
gambar berikut:

                                 

Laporan yang ditampilkan merupakan informasi berdasarkan kriteria tertentu seperti pada 
gambar berikut ini:
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Form menu ini menampilkan beberapa laporan dari Sistem Database Program Pembangunan 
yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Laporan Aktivitas Organisasi Berdasarkan Fungsi1. 

Laporan ini menampilkan data instansi/organisasi yang melakukan aktivitas berdasarkan 
sektor pada wilayah kabupaten/kecamatan serta menampilkan laporan riwayat dari 
organisasi yang bersangkutan.  Untuk menutup form laporan ini lakukan klik kanan dan 
pilih Close.
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Laporan Riwayat Organisasi yang Beraktivitas2. 

Laporan ini menampilkan data riwayat dari organisasi yang sedang melakukan aktivitas.  
Untuk menutup form laporan ini lakukan klik kanan dan pilih Close.

Laporan Detail 3. 

       

Untuk melakukan fungsi fi lter pada laporan ini digunakan form bantu untuk menyeleksinya, 
dan terdapat tombol-tombol dengan fungsi tertentu yang akan dijelaskan berikut ini:
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Pilih 1. drop down menu dari variabel-variabel Fungsi, Urusan, Nama Organisasi, 
Kelompok Belanja, Jenis Kelamin, MDGs/Non, Isu Gender, Kecamatan, Desa, dan 
Tahun pada form tersebut sesuai dengan kebutuhan

2.  Tombol ini berfungsi untuk menampilkan data berdasarkan kriteria pada 
drop down menu yang telah dipilih

3.  Tombol ini mengembalikan drop down menu yang sedang terisi ke posisi 
kosong kembali

4.  Tombol ini untuk mencetak data yang telah ditampilkan pada Laporan 

5.   Tombol Keluar adalah untuk menutup Laporan yang sedang ditampilkan 
dan kembali ke menu sebelumnya

Laporan Budget MDGs - Urusan      4.                                                                                                         

Kriteria akan yang ditampilkan untuk Laporan ini meliputi:  Urusan dan besar anggaran 
dari tiap-tiap atau seluruh Kelompok Belanja yang diperuntukkan bagi MDGs (per-goal 
atau kelompok goal terkait) pada suatu daerah tertentu.   Setelah kita klik tombol untuk 
Laporan Budget MDGs - Urusan akan tampak Menu Filter Data seperti gambar berikut:
 

                         

Fungsi masing-masing tombol adalah sebagai berikut:
Drop down1.  menu untuk memilah data dari variabel-variabel Kelompok Belanja, Tahun 
Mulai, dan Tahun Selesai 
Tombol 2. Filter berfungsi untuk menampilkan Report dari hasil pemilahan terhadap 
variabel Kelompok Belanja, Tahun Mulai, dan Tahun Selesai
Tombol3.  Reset berfungsi untuk mengembalikan pilihan yang sudah dibuat, kembali ke 
awal (tanpa ada data yang dipilih)
Tombol 4. Export, berfungsi untuk mengeksport data yang sudah dipilih dengan drop down 
menu ke fi le format Microsoft Excel
Tombol 5. Printer, berfungsi untuk mencetak laporan yang sudah disiapkan, seperti 
gambar di bawah
Tombol 6. Keluar, berfungsi  untuk kembali ke Report Menu

Laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
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Laporan Budget MDGs - Kecamatan5. 

Laporan ini menampilkan besar anggaran Kelompok Belanja bagi MDGs (per-goal atau 
kelompok goal terkait) per-Kecamatan.  Setelah kita klik tombol untuk Laporan Budget 
MDGs - Kecamatan akan tampak form Menu Filter Data seperti gambar berikut:

                               

Fungsi masing-masing tombol adalah sebagai berikut.
Drop down1.  menu untuk memilah data dari variabel-variabel Kelompok Belanja, Tahun 
Mulai, dan Tahun Selesai 
Tombol 2. Filter berfungsi untuk menampilkan Report dari hasil pemilahan terhadap 
variabel Kelompok Belanja, Tahun Mulai, dan Tahun Selesai
Tombol3.  Reset berfungsi untuk mengembalikan pilihan yang sudah dibuat, kembali ke 
awal (tanpa ada data yang dipilih)
Tombol 4. Export, berfungsi untuk mengeksport data yang sudah dipilih dengan drop down 
menu ke fi le format Microsoft Excel
Tombol 5. Printer, berfungsi untuk mencetak laporan yang sudah disiapkan, seperti 
gambar berikut
Tombol 6. Keluar, berfungsi  untuk kembali ke Report Menu
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Maka laporan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

       

          
       

Laporan  Budget Jenis Belanja - Kecamatan6. 

Setelah kita klik tombol untuk Laporan Budget Jenis Belanja - Kecamatan akan tampak form 
Menu Filter Data seperti gambar berikut:

                        

Fungsi masing-masing tombol adalah sebagai berikut.
Drop down1.  menu untuk memilah data dari variabel-variabel Kelompok Belanja, Tahun 
Mulai, dan Tahun Selesai 
Tombol 2. Filter berfungsi untuk menampilkan Report dari hasil pemilahan terhadap variabel 
Kelompok Belanja, Tahun Mulai, dan Tahun Selesai
Tombol3.  Reset berfungsi untuk mengembalikan pilihan yang sudah dibuat, kembali ke 
awal (tanpa ada data yang dipilih)
Tombol 4. Export, berfungsi untuk mengeksport data yang sudah dipilih dengan drop down 
menu ke fi le format Microsoft Excel
Tombol 5. Printer, berfungsi untuk mencetak laporan yang sudah disiapkan, seperti 
gambar berikut
Tombol 6. Keluar, berfungsi  untuk kembali ke Report Menu
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a.  Laporan Berdasarkan Kelompok Belanja per Kecamatan

                     

b.  Laporan Berdasarkan Kelompok Belanja Langsung Per-kecamatan
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c.  Laporan Berdasarkan Kelompok Belanja Tidak Langsung Per-kecamatan

                

4.3.7.  Pivot Chart Anggaran

Menu PivotChart berfungsi menampilkan data sebagai grafi k secara interaktif.  Sama 
seperti pada penjelasan sebelumnya (lihat halaman 77), pada Sistem Database Program 
Pembangunan, grafi k ini dapat menampilkan anggaran (budget) per-goal MDGs, atau 
per-wilayah maupun per periode.  Cara menampilkannya adalah dengan memilih menu  
Pivotchart pada Menu Utama, seperti pada gambar berikut:   
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Kalau kita klik pada PivotChart Anggaran maka akan tampil grafi k yang memperlihatkan 
level area (Kecamatan) sebagai sumbu X dan grafi k yang meperlihatkan semua variabel dari 
Jenis Belanja.  Jika pada Legend kita pilih Org_Acronym untuk semua jumlah dana, maka 
akan tampak grafi k seperti gambar berikut.

                

Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan pada Sistem Database MDGs (lihat 4.2.8 
Pivotchart halaman: 77-88), aplikasi PivotChart in mempunyai beberapa fi tur penting 
seperti Legenda yang akan membuat grafi k batang dengan dilengkapi fasilitas fi lter untuk 
menampilkan data berdasarkan kebutuhan,  Axis X yang merupakan variabel yang akan 
tersusun pada garis X pada PivotChart yang juga dapat berfungsi sebagai fi lter; misalnya 
untuk menampilkan data lain, sedangkan Filter Data disini dapat juga berfungsi untuk 
memfi lter Level Wilayah dari data secara keseluruhan, misalnya hanya untuk menampilkan 
level provinsi atau kabupaten atau wilayah yang lebih kecil.

Kedua sistem yang sudah diajarkan, yaitu:  Sistem Database MDGs dan Sistem Database 
Program Pembangunan menggunakan Microsoft  Access, sehingga banyak fasilitas dari 
Microsoft Access yang dapat digunakan dengan cara yang sama persis.   Oleh sebab 
itu, untuk mengubah letak Axis X  dan Legenda, pemanfaatan Change Chart Type untuk 
mengubah chart, mengubah warna, membuat judul chart, serta melabel variabel pada 
chart dapat dilihat pada penjelasan tentang penggunaan PivotChart dari halaman 77 - 88 
pada buku ini.  

Sebagai suatu masukkan, kita pun dapat menampilkan variabel-variabel yang kita gunakan 
pada laporan (lihat 4.3.6. Laporan) dalam bentuk PivotChart, dengan menempatkan 
variabel yang benar pada Axis dan Legend seperti sudah diajarkan.
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4.3.8.   Aplikasi Pemanfaatan Data dari Sistem Database Program Pembangunan

Dengan memanfaatkan Sistem Database Program Pembangunan ini, maka akan membantu 
terciptanya perencanaan pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran dan memudahkan 
sharing maupun sinergi antar program baik dari on budget maupun off budget.  Dalam hal 
pemanfaatan data dari Sistem Database Program Pembangunan ini kita dapat melakukan 
analisa lebih lanjut dengan menyajikannya sebagai data spasial seperti di bawah ini:

Gambar 4.8.  Contoh Pemanfaatan dari Data Program Pembangunan untuk Satu Sektor dalam 
Aplikasi Pemetaan
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Gambar 4.9.  Contoh Data Program Pembangunan untuk Tiga Sektor dalam Aplikasi Pemetaan

Data yang terkumpul pada Sistem Database Program Pembangunan adalah data yang 
terintegrasi dan berasal dari berbagai Instansi/Organisasi.  Selain dapat menghasilkan 
laporan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kita pun dapat menampilkan data dalam 
berbagai tampilan yang memudahkan pengguna untuk membaca atau mengintepretasikan 
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data.  Sebagai contoh dalam bentuk pemetaan seperti pada gambar-gambar di atas.

Pada Gambar 4.9, peta yang ditampilkan, dapat digunakan untuk memonitor  perbandingan 
anggaran sektor pendidikan di berbagai wilayah kecamatan.  Adapun Gambar 4.10,  
menampilkan peta anggaran program tiga sektor yaitu: pendidikan, kesehatan, infrastruktur 
yang diperbandingkan antar kecamatan pada kabupaten tersebut.  Dengan menggunakan 
data spasial maka pengguna akan lebih rmudah melakukan evaluasi dan upaya monitoring 
sehingga keputusan yang diambil akan lebih tepat dan selanjutnya kebijakan yang disusun 
akan lebih akurat bagi daerah bersangkutan.  Keputusan tepat sangat bergantung pada 
informasi yang akurat karena itu dibutuhkan Sistem Database Program Pembangunan untuk 
menjamin ketersedian dan kualitas data di daerah.

Penjelasan tentang pemetaan serta pemanfaatannya secara lebih lengkap dapat dibaca 
pada publikasi P3BM terdahulu, yakni buku II: Alat Analisa Tepat Guna untuk Perencanaan 
dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin.
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BAB V. MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI DATA 
PEMBANGUNAN DI DAERAH  UNTUK MENDUKUNG 
INFORMASI & PERENCANAAN REGULER YANG BERKUALITAS

•   Membangun Forum Koordinasi Data

•   Manfaat Forum Koordinasi Data

•   Institusionalisasi Forum Koordinasi Data

Pengelolaan, Analisis dan Produksi Data MDGs untuk   • 
Musrenbang

•   Diseminasi Data MDGs 
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V. MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI DATA PEMBANGUNAN DI DAERAH UNTUK 
MENDUKUNG INFORMASI DAN PERENCANAAN REGULER YANG BERKUALITAS

Pada era otonomi daerah, sesuai dengan hak daerah untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya1 maka ada beberapa kewajiban2 yang harus dilakukan 
daerah misalnya:  meningkatkan pelayanan dasar pendidikan,  mewujudkan keadilan dan 
pemerataan,  menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, melestarikan lingkungan hidup, 
dan lain-lain.  Sebagai bukti dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan 
dalam undang-undang tersebut, kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada tingkatan yang lebih tinggi3.   Selanjutnya hasil pelaporan 
tersebut dapat dijadikan bahan bagi evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi 
terhadap pemerintah daerah didasarkan pada beberapa aspek seperti:  kesejahteraan 
masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah4;  sedangkan hasil evaluasi akan 
menetapkan: tiga provinsi yang berprestasi paling tinggi dan tiga provinsi yang paling 
rendah,  sepuluh kabupaten/kota yang berprestasi paling tinggi dan sepuluh kabupaten/
kota yang paling rendah5.  

Selain itu, seperti telah dijabarkan pada Bab III,  dalam Tata Cara Penyusunan Dokumen 
Rencana Daerah  maka dibutuhkan Analisis Daerah (dimana data sangat dibutuhkan) dalam 
1  UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

2  UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 22
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan a. 
Republik Indonesia;
meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;b. 
mengembangkan kehidupan demokrasi;c. 
mewujudkan keadilan dan pemerataan;d. 
meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;e. 
menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;f. 
menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;g. 
mengembangkan sistem jaminan sosial;h. 
menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;i. 
mengembangkan sumber daya produktif di daerah;j. 
melestarikan lingkungan hidup;k. 
mengelola administrasi kependudukan;l. 
melestarikan nilai sosial budaya;m. 
membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dann. 
kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.o. 

3  UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 27 ayat 3 dan 4
(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada residen melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

4  PP No. 6 Tahun 2008 Pasal 45 (Saat ini sedang dipersiapkan Peraturan Mendagri tentang indikator-
indikator untuk aspek evaluasi terhadap pemda)

5  PP No. 6 Tahun 2008 Pasal 27
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setiap Tahapan Rencana Bangda6.  Dengan demikian untuk pelaporan daerah, evaluasi 
pemerintah daerah maupun penyusunan perencanaan di daerah7, daerah memerlukan data 
yang selalu tersedia dan bermutu.

Sementara itu, pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan dan 
koordinasi data pembangunan di kabupaten/kota juga menjadi hal yang penting.  
Pada pembagian urusan pemerintahan8 khususnya tentang statistik, tercantum bahwa 
pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan statistik sektoral dan statistik 
umum, sedangkan untuk statistik dasar dan statistik khusus kewajiban pemerintah daerah 
adalah mendukung penyelenggaraan yang dilakukan dari pusat (dalam hal ini oleh BPS).  
Banyak pemerintah daerah terutama di kabupaten/kota belum menyadari bahwa bidang 
perencanaan pembangunan dan statistik merupakan suatu rumpun urusan pemerintahan9;  
yang mempunyai arti bahwa apabila tidak ada SKPD yang khusus menangani bidang 
statistik maka Bappeda mempunyai kewajiban terhadap adanya penyelenggaraan statistik 
di daerah.  Dengan demikian, Bappeda wajib mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik 
sektoral dan statistik umum serta mendukung penyelenggaraan statistik dasar dan khusus 
di daerahnya masing-masing.

Berbagai peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pembangunan daerah 
pada dasarnya mengamanatkan dua hal yaitu:  1.  Perlunya laporan hasil pembangunan 
oleh daerah kepada pusat;  2.  Perlunya penyediaan data dan indikator untuk pemantauan 
dan evaluasi hasil pembangunan tersebut yang mengacu pada aspek kesejahteraan 
masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.  

Tersedianya Sistem Database MDGs dan Sistem Database Program Pembangunan seperti 
telah dijelaskan pada Bab IV dapat menjadi salah satu alat bantu dalam memenuhi 
ketersediaan data seperti yang dituntut dari berbagai regulasi di atas.  Dengan adanya 
koordinasi Bappeda setempat dalam penyelenggaraan statistik akan meperkuat upaya 
pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam penyediaan dan peningkatan mutu 
data dan indikator pembangunan di daerah.   

6  PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah.

7  Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004,  PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2008, dan PP No. 8 
Tahun 2008

8  PP No. 38 Tahun 2007

9  PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
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5.1.  Membangun Forum Koordinasi Data

Dengan berbagai keperluan seperti telah dijabarkan di atas serta meningkatnya kebutuhan 
data dan informasi yang akurat dan mutakhir, maka Bappenas dengan kegiatan Pro-Poor 
Planning, Budgeting, Monitoring & Evaluation telah berupaya memfasilitasi beberapa 
hal terkait dengan masalah pendataan terutama untuk memenuhi kebutuhan data dan 
informasi bagi perencanaan di daerah.  Berbekal dari beragam pengalaman di lapangan, 
kajian, dan lokakarya dari program-program terdahulu, informasi terkait dengan hal 
pendataan di daerah dan pengolahannya serta upaya-upaya perbaikan pengadaan data 
telah dibahas pada Bab II, sementara sistem yang telah dirancang dan operasionalisasinya 
telah dibahas pada Bab IV sebagai media penyimpanan data yang akan dibutuhkan bagi 
perencanaan di kabupaten.  

Komponen-komponen di atas sangat penting sebagai dasar untuk pendataan di daerah. 
Namun demikian, permasalahan pengelolaan data belum selesai, sebab setiap sektor 
(SKPD), LSM, BPS daerah, dan Perguruan Tinggi memiliki data dan mengelolanya masing-
masing sehingga terjadi perbedaan persepsi dalam melihat data sebagai pengukur indikator 
yang spesifi k.  Sebagai contoh adalah data jumlah penduduk miskin ada yang diterbitkan 
oleh BPS sebagai penduduk miskin di bawah garis kemiskinan, Pendataan Program 
Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 juga dilaksanakan oleh BPS untuk Basis Data Terpadu 
Program Perlindungan Sosial untuk TNP2K, sementara BKKBN mengeluarkan Pendataan 
Keluarga dengan kriteria Pra-Sejahtera, Sejahtera 1, dan selanjutnya.  Perbedaan kriteria 
tentang kemiskinan antar sektor dan kepentingan, akan memberikan data yang berbeda pula 
tentang banyaknya penduduk miskin.  Perbedaan yang tidak terinformasikan serta kurang 
jelas dokumentasi metadatanya ini akan menjadi kendala tersendiri dalam merumuskan 
kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

BPS daerah telah menerbitkan DDA (Daerah Dalam Angka) setiap tahun, tetapi tidak 
dengan sendirinya data yang tersedia dalam DDA dapat digunakan setiap SKPD dalam 
menyusunan perencanaan tahunan (renja).  Hal ini disebabkan karena belum terjalinnya 
koordinasi dengan baik antara SKPD, BPS daerah, LSM, Perguruan Tinggi dengan Bappeda, 
sehingga beberapa data yang tersedia di SKPD dan penting untuk diketahui masyarakat 
seringkali belum termuat dalam DDA.  Agar BPS Daerah dapat mengetahui hal-hal yang 
dianggap penting untuk dimunculkan dalam DDA, maka perlu adanya upaya pengembangan 
kapasitas pemerintah daerah dalam urusan statistik, misalnya dengan membangun suatu 
koordinasi yang melibatkan beberapa stakeholders seperti: SKPD, LSM, Perguruan Tinggi, 
dan BPS daerah dalam suatu forum koordinasi data pembangunan daerah.

Forum yang dimaksud adalah suatu wadah untuk mendiskusikan, membahas dan 
memutuskan keabsahan data, sehingga semua lembaga memiliki data yang sama dan 
dapat dipertanggungjawabkan sesuai undang-undang.10.  Langkah seperti ini pernah 

10  UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 31 
     Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
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dilakukan oleh BPS sebagai salah satu langkah proaktif bekerjasama dengan UNFPA selaku 
penyandang dana, untuk pengadaan data tingkat wilayah kabupaten/kota.  Data yang 
dimaksud adalah beberapa data yang dikumpulkan bersumber dari data BPS (Sensus dan 
Survey) serta fasilitas pelayanan masyarakat (kantor pemda, kantor dinas, puskesmas, rumah 
sakit) yang dibutuhkan dalam rangka mendukung program bantuan siklus ke-6 UNFPA11 
untuk pengadaan beberapa indikator.  Dari beberapa laporan12 tentang program di atas, 
ditemukan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan forum dan sistem database 
sebagai berikut: a.)  Data yang terkumpul belum terpilah (jenis kelamin, umur, status sosial, 
bahkan belum terpilah sampai ke kecamatan) seperti yang dibutuhkan dalam rangka 
perencanaan, b.)  Penggunaan data dan indikator masih kurang optimal, baik karena tidak 
didiseminasi luas maupun kegunaan dari data yang terbatas, c.)  Indikator yang dihasilkan 
tidak mencakup seluruh sektor yang diperlukan dalam perencanaan di kabupaten/kota.  
Sementara itu rekomendasi yang dihasilkan dari program tersebut adalah:  1.) Diperlukan 
upaya membangun suatu sarana untuk komunikasi dan diseminasi, penjelasan tentang 
metadata dan indikator serta kegunaannya berkaitan dengan data terkini, 2.) Untuk 
mengadakan beberapa jenis data terpilah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu 
mengalokasikan dana sebagai wujud komitmen dalam pendataan, 3.) Perlu peningkatan 
kapasitas kepala BPS di kabupaten/kota untuk melayani kebutuhan daerah.

Hal-hal tersebut menjadi masukan bagi Program P3BM dalam rangka penyediaan data yang 
dibutuhkan untuk perencanaan di daerah.  Prinsip dasar yang ingin dicapai adalah: 1.)
Daerah perlu mengadakan data yang dibutuhkan bagi perencanaan mereka dan mengacu 
pada hasil pencapaian terkini serta program apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 
di daerah tersebut,  2.) Koordinasi pendataan antar stakeholder menjadi hal penting, 
termasuk dengan adanya bantuan-bantuan dari dana non pemerintah di daerah, serta 
3.) Mengupayakan keberlangsungan proses ini, terutama pengadaan data berkualitas dan 
mutakhir yang regular.

Forum koordinasi data ini diharapkan dapat melakukan pertemuan rutin, paling tidak satu 
kali dalam setahun dengan mengundang semua wakil dari forum-forum data yang lain untuk 
saling berbagi informasi dan melakukan sinkronisasi.  Pertemuan sebaiknya dilaksanakan 
sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) untuk 
memastikan bahwa data yang digunakan dalam musrenbang adalah yang terkini dan sah.  
Informasi lengkap tentang bagaimana membangun forum koordinasi data, dapat dibaca 
pada Lampiran 5.1.  draft Panduan Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan 
Daerah yang segera akan diterbitkan sebagai surat edaran Kementerian Dalam Negeri RI.

11  BPS-UNFPA, 2001-2005, The Sixth Country Programme.  Program ini mencakup pengembangan data-
base kependudukan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan gender untuk tingkat kabupaten/
kota dan difokuskan pada 4 provinsi yaitu:  Sumatera Selatan, Jawa Barat, NTT dan Kalimantan Barat 
yang secara keseluruhan meliputi 44 kabupaten/kota.

12  UNFPA 2004. Laporan Indikator Data Base 2003 untuk 36 Kabupaten/Kota Terpilih di Propinsi Sumatra 
Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

 UNFPA 2005. Laporan Indikator Data Base 2004 untuk 44 Kabupaten/Kota Terpilih di Propinsi Sumatra 
Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur

B
A
B

V



118

5.2.  Manfaat Forum Koordinasi Data

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau nama lain yang digunakan untuk 
menjadi koordinator perencanaan di daerah dapat menjadi inisiator terbentuknya forum 
komunikasi data ini dengan alasan bahwa urusan perencanaan dan statistik adalah dalam 
satu rumpun urusan pemerintah seperti termaktub dalam PP No. 41 tahun 2007 Tentang 
Organisasi Perangkat Daerah.  Sebagai badan perencana, Bappeda juga secara langsung 
memerlukan data-data terkini dan sah sebagai bahan analisis daerah untuk penyusunan 
perencanaan tahunan maupun perencanaan jangka menengah dan jangka panjang dalam 
rangka pengembangan daerah13 serta sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah.
Tujuan umum terbentuknya Forum Koordinasi Data Pembangunan di daerah adalah 
memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengembangkan koordinasi urusan 
perencanaan dan statistik sebagai suatu urusan pemerintahan dengan melibatkan 
berbagai organisasi perangkat daerah yang terkait,  sehingga Sistem Statistik Nasional 
dapat berlangsung baik di daerah.  Adanya forum tersebut di daerah diharapkan dapat 
mendorong pemerintah daerah memperbaiki dan memperkuat sistem dan kualitas statistik 
di daerah. Dengan adanya forum tersebut, diharapkan dapat:  

Mengaktifkan peran Bappeda untuk mengkoordinasi ketersediaan data sektoral a. 
yang bermutu dari setiap SKPD sebagai bahan analisis daerah serta proses 
perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah;
Mengembangkan kapasitas Bappeda dari sisi kewenangan dan tanggung jawab b. 
serta kapasitas BPS daerah dari sisi teknis dan sumber daya dalam rangka 
membantu penguatan data SKPD yang bermutu dan bermanfaat;
Membangun landasan kerjasama antara Bappeda dan BPS untuk menghasilkan c. 
data dan indikator yang jelas berdasarkan tujuan dan proses pembangunan di 
daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di daerah;
Mengembangkan komitmen SKPD untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan d. 
data baik bagi sektor tersebut, maupun untuk penulisan laporan pembanguan 
daerah, dokumen perencanaan, data dan informasi bagi musrenbang, dan juga 
publikasi-publikasi daerah misalnya: Daerah Dalam Angka (DDA), analisis daerah, 
dan lain-lain;
Menjadi tempat yang rutin untuk mendiskusikan dan diseminiasi indikator serta e. 
data statistik yang penting untuk ditampilkan dalam laporan pembangunan daerah, 
dokumen perencanaan serta pada DDA bagi perangkat daerah terkait;
Membentuk suatu wadah koordinasi yang membahas meta data untuk penyamaan f. 
persepsi,  sinkronisasi data sosial dan kualitas data antar sektor terkait termasuk 
dengan BPS secara rutin;
Memastikan bahwa perencana dan pengambil kebijakan memanfaatkan data g. 
berkualitas terkini yang telah didiseminiasikan bersama-sama seluruh organisasi 
perangkat daerah di dalam forum.

13  PP No. 8 tahun 2008
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Sementara itu, akan banyak manfaat yang dapat diperoleh daerah, jika forum koordinasi 
data ini dijalankan, diantaranya: 

Terbentuk komitmen sektor dalam menyediakan data yang berkualitas dan tepat a. 
waktu utamanya data bagi laporan pembangunan daerah, dokumen-dokumen 
perencanaan maupun publikasi daerah.
Terbentuk keinginan untuk pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan b. 
baik oleh sektor masing-masing maupun oleh Bappeda dan meningkatkan 
pemahaman tentang data dan pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan 
oleh legislatif.
Tersedia wadah untuk saling berbagi informasi tentang publikasi dan profi l yang c. 
dikembangkan tiap sektor agar menjadi dasar meta data dan menghindari duplikasi 
publikasi dan untuk lebih memperkaya publikasi yang ada.
Forum dapat memberikan masukkan untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas d. 
publikasi data sektor dan Pemda.
Forum dapat menjadi media untuk diseminasi data statistik sosial bagi e. stakeholder 
yang belum memahami.
Forum dapat menjadi wadah dan sarana untuk mereview data yang akan diterbitkan, f. 
misalnya DDA dan lebih spesifi k untuk data sektoral. 
Menjembatani perbedaan persepsi tentang data dan indikator yang ada baik dari segi g. 
substansi, penerbit data, pengguna data dan kegunaan data, serta mengklarifi kasi 
terhadap indikator atau statistik yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.
Menjembatani koordinasi dan komunikasi antar sektor serta dengan perencana h. 
dan pemakai data.

Jauh ke depan, dengan adanya forum ini maka fokus pengembangan statistik di daerah 
akan terarah sehingga data dan indikator yang berkualitas selalu tersedia bagi proses 
perencanaan, pengembangan daerah dan evaluasi pembangunan daerah.

5.3.  Institusionalisasi Forum Koordinasi Data

Dengan mengusung tugas untuk mempercepat pencapaian MDGs terutama di daerah, 
P3BM telah melakukan berbagai kegiatan dalam meningkatkan kapasitas pemerintah 
daerah terutama dalam penganggaran yang bijaksana.  Untuk ini, diperlukan komitmen 
pemerintah daerah memperbaiki sistem perencanaan berdasarkan tujuan dan target yang 
masih jauh tertinggal.  Pengertian tentang hal ini sudah dimuat di Buku II P3BM, demikian 
juga indikator-indikator kunci yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah yakni 
indikator MDGs14 dengan tujuan dan target yang sudah disepakati.  Pemilihan indikator-
indikator MDGs sebagai indikator pembangunan bagi perencanaan di daerah sangatlah 
tepat, karena tujuan MDGs sejalan dengan tujuan pembanguan nasional kita, seperti 
tersirat dalam dokumen-dokumen pembangunan nasional15.  Pentingnya hal tersebut juga 
14  lihat  Bab III atau UNDP/BAPPENAS, 2010.  Buku II P3BM:  Alat analisa tepat guna 2010, Bab II dan 

Bab III 
15  UNDP/BAPPENAS, 2007, Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2007
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mencetuskan ide untuk membangun suatu forum koordinasi data pembangunan di daerah. 
Namun demikian, ada satu permasalahan yang dapat saja menghambat kesinambungan 
dari kerja forum yang telah terbentuk.  Misalnya dengan contoh di bawah ini: Keberadaan 
suatu proyek yang terkait dengan perencanaan selalu membutuhkan data, ketika proyek 
berlangsung data terkini dan sah tersedia dengan baik. Hal ini karena pada saat proyek 
berlangsung, anggaran disediakan proyek, begitu juga dengan staf yang ahli dibidangnya. 
Namun ada kecenderungan bersamaan dengan berakhirnya proyek, maka berakhir pulalah 
masa terkelolanya data dengan baik. Pada umumnya yang menjadi penyebab adalah 
tidak adanya dukungan anggaran dari pemerintah daerah atau orang yang secara teknis 
membantu sudah tidak ada sementara belum terjadi pengkaderan (transfer pengetahuan). 
Akibatnya ketersediaan data di daerah akan berjalan sesuai dengan keberadaan proyek, 
bukan mengalir sesuai dengan mekanisme sistem yang terbentuk.

Mengambil contoh kerugian dari ilustrasi di atas, maka salah satu cara agar forum yang 
sudah terbentuk dapat berkelanjutan, maka forum koordinasi data pembangunan tersebut 
harus terlembagakan dalam sistem yang ada.  Agar forum ini dapat terlembaga, maka 
keberadaannya harus memiliki landasan hukum yang jelas. Landasan hukum tertinggi yang 
dapat diproduksi oleh daerah adalah peraturan daerah.  Namun demikian, bila belum dapat  
diperdakan paling tidak diatur dengan peraturan yang dikeluarkan kepala daerah. Karena 
bidang perencanaan dan statitsik merupakan suatu rumpun urusan pemerintah16 dan yang 
menjadi inisiator terbentuknya forum ini adalah Bappeda, maka sudah selayaknya jika 
Bappeda pula yang menyiapkan rancangan isi peraturan daerah tentang Forum Koordinasi 
Data dan memasukkannya dalam program legislasi daerah.

Perda atau peraturan kepala daerah yang disusun seharusnya tidak hanya memuat 
tentang keberadaan forum komunikasi data, tetapi sekaligus mekanisme (alur) data, 
penanggungjawab di setiap SKPD, hubungannya dengan BPS daerah, dan bagaimana 
peningkatan kapasitas serta penghargaan untuk setiap penanggungjawab data di setiap 
SKPD. Kejelasan ini akan meminimalisasi kemungkinan tidak dilaksanakannya perda/
peraturan kepala daerah dengan alasan bahasa yang tertuang belum operasional.  Beberapa 
contoh dapat di lihat pada Lampiran 2 SK Bupati Wakatobi dan SK Bupati Bombana.  
Contoh surat keputusan untuk provinsi dan surat Keputusan Pembentukan Forum Data dan 
Informasi Pembangunan Daerah dapat dilihat dalam draft Panduan Pembentukan Forum 
Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang segera akan diterbitkan sebagai surat 
edaran Kementerian Dalam Negeri RI dan Lampiran (terlampir pada CD).

Lahirnya perda atau peraturan kepala daerah tentang forum koordinasi ini, memungkinkan 
setiap SKPD untuk menyusun anggaran dalam upaya pendataan di sektor masing-masing. 
Sehingga ketiadaan atau kurang anggaran tidak akan menjadi alasan tidak berjalannya 
forum koordinasi data ini. Kelembagaan Forum Koordinasi Data ini sebaiknya terbagi dalam 
dua tim yaitu:  1.  Tim Koordinasi yang beranggotakan para Kepala Dinas atau Kantor dan 2.  
16  PP No. 41 tahun 2007 Pasal 22
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Tim Teknis yang beranggotakan kepala bagian tiap dinas/sektor terkait dengan pengelolaan 
data tiap sektornya. Penanggung jawab Forum Data langsung berada di bawah Kepala 
Daerah dan Kepala Bappeda yang sekaligus menjadi Ketua dari Tim Koordinasi tersebut.  

Berikut adalah bagan yang dapat dijadikan rujukan dalam menyusun Struktur Tim Koordinasi 
Data.

Gambar 5.1 Bagan Struktur Tim Koordinasi Data

Melalui bagan ini dapat dicermati bahwa setiap SKPD harus menyerahkan data kepada 
Bappeda dan BPS Daerah.  BPS daerah saling berkoordinasi dengan Bappeda untuk 
memenuhi data yang diperlukan Bappeda dan untuk memastikan data-data yang akan 
diterbitkan dalam DDA. Selanjutnya masyarakat dapat memperoleh data yang diinginkannya, 
tidak hanya melalui BPS Daerah, tetapi juga dapat diperoleh disetiap SKPD yang memang 
bertanggungjawab untuk menyediakan datanya. Sebagaimana yang diketahui bahwa data 
perencanaan tidak seluruhnya tersedia di BPS daerah, melainkan juga di setiap SKPD, 
sehingga alur data dari SKPD ke BPS Daerah akan lebih melengkapi data yang diterbitkan 
dalam DDA.  Di kemudian hari dengan meningkatnya teknologi dan informasi serta dukungan 
anggaran yang kuat, sesuai dengan tugas pokoknya maka Badan Pengelola Data Elektronik 
(BPDE) daerah dapat menjadi tempat penyimpanan data elektronik, sehingga masyarakat 
maupun semua pihak dapat mengunduh data yang dibutuhkan.

5.4.  Pengelolaan, Analisis, dan Produksi Data MDGs untuk Musrenbang

Pada era desentralisasi, kabupaten/kota bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan 
yang direncanakan dari pusat, namun sekaligus menjadi perencana, pengelola dan 
pengendali penyelenggaraan pembangunan di daerah.  Proses perencanaan, pengendalian 
dan evaluasi membutuhkan data yang akurat dan tepat.  Untuk itu pengendalian data dan 
informasi secara langsung dari pusat menjadi tidak relevan lagi.  Data dan informasi harus 
dikelola dalam suatu sistem informasi manajemen di kabupaten/kota.  Peningkatan kualitas 
perencanaan sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas data. Semakin baik kualitas 
dan semakin banyak kuantitas data yang tersedia secara berkualitas, akan semakin baik 
pula kualitas perencanaannya.
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Pemahaman akan pentingnya data dalam sebuah perencanaan, menuntut langkah nyata 
di lapangan untuk menyediakan data sebagai bahan dasar perencanaan.  Pada tataran 
pelaksanaan di lapangan, ketersediaan data sektoral di daerah sering dikeluhkan oleh 
pembuat kebijakan sebagai informasi yang belum dapat diandalkan karena tidak secara 
otomatis tersedia.  Sementara itu pihak sektor beralasan bahwa kegiatan pendataan 
sektor masih kurang didukung oleh beberapa hal seperti:  Rendahnya kualitas sumber 
daya manusia, kurang memadainya peralatan yang ada, tidak adanya unit khusus yang 
menangani data dibarengi dengan tingginya kejadian mutasi terutama pada staf pendataan, 
serta komitmen yang rendah dari pimpinan SKPD tentang pengadaan statistik.  Agar alasan 
yang disampaikan ini tidak terjadi berkelanjutan, maka di setiap SKPD perlu ada sistem 
informasi manajemen.

Berikut ini contoh disain sistem informasi manajemen pendidikan di kabupaten/kota:

      

Gambar 5.2 Desain Sistem Informasi Manajemen Pendidikan

Disain ini hanya sebagai ilustrasi bahwa setiap SKPD dapat menyediakan data dan informasi 
sampai unit yang terkecil, misalnya: dinas pendidikan sampai dengan sekolah, dinas 
kesehatan sampai dengan puskesmas, begitu juga dengan dinas yang lainnya.  Selain itu 
melalui disain ini dapat dilihat bahwa posisi bidang/seksi dalam SKPD menjadi salah satu 
pemakai data, dengan demikian dalam satu SKPD tidak ada peluang terjadi informasi yang 
berbeda.  Data akan masuk dalam satu sumber dan dikeluarkan pula oleh satu sumber. 
Data yang diterima oleh masyarakat juga digunakan oleh bidang/seksi dalam SKPD 
tersebut.  Walaupun belum ada legal formal yang mengharuskan setiap SKPD memiliki 
sistem informasi manajemen, tetapi paling tidak setiap rumah sakit sudah diwajibkan 
memiliki sistem informasi manajemen17, dan ini diharapkan menginspirasi SKPD yang lain 
di daerah.
17  UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasal 52
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Kenyataannya, “bagaimana data dari unit terkecil, sampai ke staf pendataan di SKPD yang 
membawahinya” mempunyai mekanisme yang sulit disamakan antar SKPD.  Sebab setiap 
SKPD mempunyai struktur yang berbeda sampai unit terkecil.  Dinas pendidikan membawahi 
langsung pengawas sekolah yang dapat berhubungan langsung dengan sekolah sebagai unit 
terkecil dalam pendidikan, dinas pertanian membawahi langsung penyuluh pertanian yang 
dapat menjadi sumber langsung informasi pertanian karena dia dapat bertemu langsung 
dengan petani, begitu juga dengan instansi-instansi yang lain sesuai dengan struktur 
masing-masing. 

Staf pendataan (yang diharapkan memiliki jabatan fungsional sebagai statistisi) akan 
menganalisis data yang masuk, dan menyerahkan hasilnya kepada kepala bidang (yang 
membawahinya), selanjutnya kepala bidang yang membawahinya akan menyerahkan 
data yang diperlukan (untuk rapat koordinasi) kepada kepala SKPD.  Pada saat forum 
koordinasi data diadakan, setiap kepala SKPD akan mempresentasikan data yang menjadi 
tanggungjawabnya. 

Hasil dari forum koordinasi data ini selanjutnya akan menjadi bahan musrenbang, baik di 
tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota.  Dalam forum ini pula dapat disepakati 
data-data yang akan dimuat dalam DDA, sesuai dengan kepentingan setiap SKPD dan 
standar minimal yang harus dipublikasikan, demikian juga data untuk informasi bagi 
penulisan pelaporan pembangunan daerah.  Data yang menjadi indikator pencapaian 
pembangunan (SPM, IPM, dan MDGs) merupakan data yang harus dapat disediakan dan 
menjadi salah satu hasil dari forum koordinasi data.  

5.5.  Diseminasi Data MDGs 

Millenium Development Goals yang sering diterjemahkan dengan tujuan pembangunan 
millennium merupakan paradigma pembangunan global yang disepakati secara internasional 
oleh 189 negara anggota PBB dalam KTT millennium PBB pada bulan September tahun 2000.  
Secara singkat arah pembangunan yang disepakati secara global adalah: menghapuskan 
kemiskinan dan kelaparan berat; mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; 
mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; menurunkan kematian 
anak; meningkatkan kesehatan maternal; melawan penyebaran HIV/AIDs dan penyakit 
menular lainnya; menjamin keberlangsungan lingkungan; dan mengembangkan kemitraan 
global untuk pembangunan.

Semua tujuan MDGs sebenarnya sudah masuk dalam tujuan program-program nasional  dan 
program-program beberapa SKPD di daerah. Hanya saja target yang dirumuskan di daerah 
pada umumnya belum ditetapkan tahun pencapaiannya18.  Forum koordinasi data akan 
sangat berguna untuk mendiskusikan data yang mana yang dapat menjadi indikator tepat 
bagi program-program MDGs yang sudah berjalan di kabupaten/kota untuk k indikator 

18  Dari berbagai workshop dianjurkan agar tenggat waktu pencapaian program dapat diselaraskan dengan 
RPJMN atau RPJM D daerah setempat.
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kepentingan ini, serta diseminasi awal dari indikator yang telah terkumpul. Kehadiran MDGs 
lebih ditujukan untuk menjadi pembanding tingkat pencapaian pembangunan, karena 
indikator yang ingin dicapai pada tahun 2015 sudah terumuskan dengan jelas.  Indikator 
pencapaian yang sudah terumuskan dengan jelas ini (misalnya sesuai dengan target dan 
waktu yang ditetapkan RPJM D setempat) perlu diketahui oleh pihak eksekutif, legislatif, 
LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya agar dapat dijadikan rujukan dalam 
perencanaan pembangunan dan upaya pencapaiannya.

Forum koordinasi data akan menjadi wadah diseminasi yang baik dan sarana pemanfaatan 
data. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang mengetahui tingkat pencapaian 
MDGs di daerah, akan semakin baik. Selain sebagai pengembangan proses monitoring 
dan evaluasi  publik dan pemanfaatan data,  sudah waktunya juga masyarakat tahu secara 
persis berdasar ukuran yang jelas tentang tingkat ketercapaian pembangunan di daerah 
mereka.  Dengan demikian, hasil pembangunan tidak hanya diperlihatkan dengan bahasa-
bahasa kualitatif yang indikator pencapaiannya tidak jelas.  Paling tidak perwakilan semua 
stakeholders perencanaan dan penganggaran mendapat informasi yang jelas tentang data 
MDGs.  Pada tingkat kabupaten/kota stakeholders yang juga perlu mendapat informasi 
mengenai data MDGs adalah DPRD, semua dinas/badan di daerah, dewan pendidikan, 
LSM, ormas, orpol, Perguruan Tinggi, sektor swasta dan media massa.  Pada level tingkat 
kecamatan semua UPTD dari berbagai dinas, LSM, Ormas dan Orpol juga perlu mengetahui 
data tersebut. 

Pemahaman terhadap pencapaian indikator MDGs diharapkan akan menjadi rujukan 
bersama dalam musrenbang, baik dari tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota.  
Distribusi dan publikasi dapat dilakukan oleh Bappeda dan atau BPS dengan dana sharing 
antara APBN dan APBD. 
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•   Kesimpulan

•   Faktor-faktor yang Perlu Diperhatikan

Data itu mahal tetapi akan lebih mahal membangun tanpa data 
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VI.  PENUTUP

Era desentralisasi telah memberi peran besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan 
pemerintahan. Besarnya peran ini menuntut kemandirian pemerintah daerah melakukan 
aktivitas pembangunan maupun sistem administrasinya.  Salah satu fungsi pemerintah 
daerah adalah merencanakan pembangunan dan fungsi ini sangat bergantung pada 
ketersediaan data dan informasi yang berkualitas. Sementara kebutuhan daerah atas data 
dan informasi dalam era desentralisasi semakin tinggi, di sisi yang lain, kemampuan daerah 
untuk menyediakan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan belum memadai. 

Besarnya kebutuhan daerah terhadap data belum dapat dipenuhi dengan baik karena 
adanya hambatan, baik pada saat pengumpulan maupun pada saat pengolahan data.  
Kurangnya kualitas dan kuantitas pengumpul data, kecilnya dana transportasi, dan 
rendahnya kesadaran respoden menjadi hambatan yang umum pada saat pengumpulan 
data.  Kurangnya infrastruktur dan fasilitas, rendahnya ketrampilan teknis petugas (analis 
data), serta belum adanya unit khusus di SKPD yang menangani pendataan menjadi 
hambatan pada saat pengolahan data.  Sehingga perbaikan pengelolaan sistem pendataan 
menjadi suatu keharusan, karena ketersediaan data terkini dan sah merupakan kebutuhan 
rutin untuk memenuhi perencanaan tahunan, limatahunan, dan jangka panjang.

Data yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan relatif banyak, salah satu diantaranya 
adalah data MDGs dan Program Pembangunan.  Pendekatan manual dalam pengelolaan 
data akan menjadikan data yang tersedia berpeluang tidak konsisten dan terjadi duplikasi. 
Kehadiran suatu sistem database merupakan jawaban agar hal itu tidak terjadi.  Berdasar 
beberapa pengalaman di daerah masih ditemui sistem database yang sudah dibangun oleh 
proyek, kemudian terhenti dengan berakhirnya proyek.  Agar pengelolaan data (Data base 
MDGs dan Program Pembangunan) dapat berjalan secara berkelanjutan, maka enam hal 
pada Gambar 6.1 berikut ini perlu mendapat perhatian.

Gambar 6.1  Faktor Pendukung Keberlanjutan Pengelolaan Data di Daerah 
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Hal-hal tersebut selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan: koordinasi dengan instansi 
terkait dalam rangka mewujudkan SSN, kemampuan SDM pengelola kegiatan statisik dalam 
upaya peningkatan kualitas data statistik, kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi 
dan kabupaten/kota sehingga hasil survey dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, 
tambahan titik jaringan komunikasi data sehingga hasil statistik di daerah dapat dikirim 
dengan jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi maupun pusat secara online,  serta 
penguatan kelembagaan dan hubungan antara sumber data dan pengguna data secara 
umum.1

Dukungan Kebijakan1. 

Ketersediaan dan kualitas data yang baik dan memadai mutlak diperlukan sebagai basis 
informasi untuk perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan program dan kegiatan, 
serta evaluasi monitoring. Namun tidak jarang tingginya kebutuhan ketersediaan dan kualitas 
data yang memadai tidak dapat dipenuhi karena daerah tidak memiliki perangkat kebijakan 
yang khusus mengenai data, sehingga dalam banyak kasus sering ditemui pengelolaan data 
hanya merupakan pekerjaan tambahan yang tidak mendapatkan perhatian serius.  Untuk 
mengatasi ini, kebutuhan dukungan kebijakan mengenai pengelolaan data pembangunan 
menjadi sangat penting.  Dalam jangka pendek atau menengah komitmen pemerintah 
daerah dan DPRD terhadap pelaksanaan pengelolaan data pembangunan daerah perlu 
dituangkan dalam kebijakan. Pada tahap awal, dapat dimulai dari pembuatan peraturan 
bupati/walikota dan tahap berikutnya dapat diikuti dengan pembuatan Peraturan Daerah 
(Perda). Adanya SK Bupati atau perda akan mengikat semua pihak yang terlibat untuk secara 
serius menangani data pembangunan dengan baik, termasuk di dalamnya keberlangsungan 
forum koordinasi data serta untuk pengelolaan sistem database MDGs dan Program 
Pembangunan. Keberadaan kebijakan ini sekaligus akan menjamin keberlanjutan kapasitas 
pemerintah dalam penyediaan, pengelolaan serta koordinasi data pembangunan di daerah 
secara berkesinambungan. 

Dukungan Anggaran2. 

Konsep perencanaan dan penganggaran terpadu dalam sistem pembangunan kita  
mensyaratkan bahwa seluruh kegiatan dalam perencanaan harus dimasukkan dalam 
dokumen anggaran agar sebuah kegiatan dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan 
pengelolaan data, komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menangani data 
pembangunan secara serius harus diwujudkan dalam mata anggaran pada dokumen APBD. 
Dengan tersedianya anggaran, maka pelaksanaan pengelolaan data dapat menjadi kegiatan 
rutin yang melekat pada masing-masing SKPD dan tentu saja Bappeda sebagai SKPD yang 
mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan di daerah.  Berbagai survei  yang 
penting bagi daerah (suseda), dapat dilaksanakan bersama-sama dengan survei yang 
dilakukan BPS dengan menambahkan jumlah sample sehingga ketersediaan serta mutu data 
di daerah akan terjamin.  Dukungan dana bagi penganggaran fasilitas teknologi informasi 

1  Sesuai dengan Strategi Pembangunan Nasional Bidang Statistik 2010 -2014
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juga akan membantu mempercepat tahapan penguatan dan pemanfaatan statistik di 
daerah karena akan mempercepat pengolahan data dari kabupaten/kota  di tingkat provinsi 
dan pusat selain memudahkan akses oleh publik.  Hal tersebut akan mengembangkan 
penguatan kelembagaan dan hubungan antara sumber data dengan pengguna data.

Peningkatan Kapasitas staf3. 

Persoalan kapasitas SDM, secara umum merupakan salah satu persoalan mendasar 
dalam pengelolaan data pembangunan daerah di Indonesia, dan secara khusus di daerah.  
Minimnya pengetahuan dan keterampilan teknis staf pengelola data merupakan penyebab 
utama rendahnya kualitas data pembangunan yang dihasilkan. Secara khusus, peningkatan 
kapasitas staf pemerintah berkaitan dengan metode statistik menjadi sangat penting, 
terutama kemampuan untuk mendapatkan data, menganalisa dan menyajikan data 
dengan metodologi yang benar.  Bappeda mempunyai kapasitas kewenangan dan tanggung 
jawab untuk koordinasi data SKPD sementara BPS mempunyai kapasitas pada sisi teknis 
dan sumber daya untuk membantu penguatan data SKPD. Koordinasi Bappeda dan BPS 
akan menjadi pilar agar tujuan dan proses pembangunan di daerah akan fokus kepada 
karakteristik dan kebutuhan daerah berdasarkan data dan indikator yang jelas. Dengan 
demikian peningkatan kapasitas staf dalam pengelolaan data ini mutlak dilakukan sebagai 
bagian dari peningkatan kualitas data pembangunan dan laporan pembangunan daerah 
serta produk dokumen perencanaan maupun penganggaran yang dihasilkan daerah.

Fungsionalisasi staf pengelola data4. 

Salah satu persoalan menyangkut pengelolaan data pembangunan adalah ketiadaan staf 
yang secara penuh dan profesional menangani data. Pengelolaan data umumnya hanya 
merupakan tambahan pekerjaan bagi staf atau pejabat struktural sehingga keseriusan 
dalam menangani data pembangunan dengan baik menjadi kurang berkualitas. Untuk ini, 
fungsionalisasi staf pengelola data dapat menjawab hal ini.  Dengan adanya staf fungsional 
pengelola data maka akan menjamin pengelolaan data pembangunan secara baik dan 
profesional karena telah ada staf yang secara khusus menangani dan bertanggungjawab 
terhadap pengelolaan data pembangunan. Selain itu dengan fungsionalisasi pengelola 
data ini, staf yang bersangkutan juga mempunyai jaminan berupa tunjangan atas pekerjaan 
pengelolaan data pembangunan ini.

Insentif5. 

Seringkali muncul anggapan bahwa pengelolaan data merupakan pekerjaan yang tidak 
terlalu penting dan hanya menjadi pekerjaan sampingan di SKPD.  Kondisi ini membuat 
para pengelola data di SKPD tidak mendapatkan posisi yang nyaman untuk bekerja dengan 
baik dan menghasilkan produk data yang berkualitas.  Dalam kondisi ini, apalagi belum 
umumnya jabatan fungsional statistisi di daerah, insentif perlu dipertimbangkan sebagai 
sebuah solusi untuk meningkatkan posisi pengelola data di SKPD.  Insentif ini dapat berupa 
tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan peraturan yang ada.
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Kaderisasi6. 

Kaderisasi merupakan salah satu persoalan klasik dalam sistem birokrasi di Indonesia, 
terutama di daerah.  Keterbatasan staf dengan spesifi kasi yang sesuai dengan kebutuhan 
sering menjadi kendala untuk penempatan personal sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan 
yang ada.  Untuk itu kaderisasi secara berkesimbangunan dan berkelanjutan menjadi mutlak 
untuk dilaksanakan, termasuk kaderisasi dalam hal pengelolaan data pembangunan.  Staf 
yang telah mendapatkan promosi jabatan secara sistematis harus menyiapkan kader untuk 
melanjutkan kesinambungan pengelolaan data pembangunan.  Tanpa kaderisasi yang baik, 
maka bangunan pengelolaan data yang telah diinisiasi dengan baik dapat runtuh dan harus 
dimulai lagi dari awal untuk membangunnya kembali.
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LAMPIRAN

1.  Sistem Statistik Nasional

Pengertian

Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur 
kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan 
dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara 
teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.

Tujuan
Pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal;• 
Menghindari duplikasi oleh para penyelenggara kegiatan statistik;• 
Terciptanya sistem yang andal, efektif, dan efi sien. • 

Bagan Sistem Statistik Nasional
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Fungsi BPS dalam SSN

Dalam SSN, BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, 
dan standardisasi (KISS) di Indonesia.   Aspek KISS yang dilakukan oleh BPS dengan 
seluruh penyelenggara kegiatan statistik baik segenap instansi pemerintah dan atau unsur 
masyarakat dalam mengatur dan menetapkan:

Cara pengumpulan data yang dilakukan;• 
Penetapan penyelenggara kegiatan statistik;• 
Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil statistik;• 
Pengelolaan rujukan statistik.• 

Pembidangan Jenis Statistik dalam SSN

1.  Statistik Dasar
Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan, yang bersifat luas, baik 
bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala 
nasional, makro, dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab BPS

2.  Statistik Sektoral
Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi 
pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas adminstrasi 
pemerintahan dan tugas pembangunan instansi pemerintah yang bersangkutan

3.  Statistik Khusus
Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifi k dunia 
usaha, pendidikan, sosial budaya, dan untuk kepentingan lain dalam kehidupan 
masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, 
perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Pengelolaan Rujukan Statistik

Peranan BPS dalam mengelola Rujukan Statistik adalah :
Memberikan panduan pengisian Formulir Survei Statistik Sektoral• 
Memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang akan melaksanakan • 
kegiatan survei statistik sektoral
Memberikan panduan pengisian Formulir Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik • 
Khusus

Tujuan utama pengelolaan rujukan statistik adalah untuk menghindari terjadinya 
duplikasi kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah.   Maka, 
sebelum melakukan kegiatan survei, instansi pemerintah wajib melakukan 
pemberitahuan kepada BPS dengan cara menyerahkan formulir survei statistik sektoral.
Pasal 14 UU Republik Indonesia  No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik,  mengatur bahwa 
setiap kegiatan statistik khusus yang telah selesai diselenggarakan dan bukan untuk 
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pemenuhan kebutuhan intern, maka wajib memberitahukan sinopsis kegiatannya kepada 
BPS.  Untuk keperluan tersebut BPS telah membuatkan Formulir Pemberitahuan Sinopsis 
Statistik Khusus

Formulir Survei
Formulir Survei Statistik Sektoral dan Formulir Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik 
Khusus dapat diperoleh:

BPS Pusat • c.q. Subdit Rujukan Statistik
BPS Provinsi • c.q. Bidang Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik 
(IPDS)
BPS Kabupaten/Kota • c.q. Seksi  Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi 
Statistik (IPDS)
Website BPS http://www.bps.go.id , klik icon Clearing House• 
Website Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa) http://sirusa.bps.• 
go.id  

Tindak Lanjut BPS Mewujudkan SSN
Salah satu perangkat yang digunakan untuk menunjang terciptanya SSN yang andal, efektif, 
dan efi sien adalah sistem yang memuat metadata kegiatan statistik di Indonesia.   Sistem ini, 
selanjutnya disebut Sistem Informasi Rujukan Statistik (SiRusa),  dan merupakan salah satu 
wadah bagi BPS dalam memberikan layanan metadata statistik bagi seluruh stakeholder

Manfaat SiRusa
Pengguna data dapat dengan mudah menelusuri kegiatan statistik yang ada di 
Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh BPS, Instansi Pemerintah, maupun Swasta.
Penyelenggara dapat mensosialisasikan hasil kegiatannya dengan lebih mudah.

Layanan Metadata Statistik
Setiap kegiatan statistik sebaiknya mempunyai metadata yang mengandung informasi 
mengenai:

Judul kegiatan• 
Tahun pelaksanaan kegiatan• 
Jenis Data• 
Cakupan Wilayah• 
Penyelenggara kegiatan• 

Laporan kegiatan statistik Anda sangat membantu pembangunan Sistem Statistik Nasional 
yang andal, efektif, dan efi sien
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2.  Surat Keputusan Bupati

a.  SK Bupati Bombana
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b.  SK Bupati Wakatobi
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