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Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan berbagai persoalan kemiskinan
yang mendasar merupakan salah satu tantangan utama pembangunan
nasional. Penempatan penanggulangan kemiskinan dalam prioritas
pembangunan nasional menunjukkan keseriusan pemerintah dan seluruh
komponen bangsa untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat
terutama masyarakat miskin serta mereka yang rentan maupun yang masuk
dalam kelompok marjinal.
Pada saat ini ukuran kemiskinan tidak saja didasarkan pada indikator
pendapatan yang tercermin dalam garis kemiskinan, namun juga aspekaspek lain terutama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat,
agar masyarakat mampu berperan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraannya dengan menggunakan
berbagai sumberdaya yang tersedia. Aspek-aspek dasar kemiskinan tersebut tercermin seluruhnya pada
target-target di dalam Tujuan Pembangunan Milenium, Millennium Development Goals (MDGs) dan sudah
tercantum di dalam RPJMN 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014.
Bangsa Indonesia sudah dapat menyelesaikan sebagian besar target dalam Tujuan Pembangunan Milenium
tersebut terutama pada tingkat nasional. Hal ini merupakan suatu prestasi yang menggembirakan. Namun
demikian, apabila kita melihat pencapaian pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, maka tingkat
pencapaian target MDGs masih sangat beragam. Kondisi ini merupakan hal yang patut kita atasi bersama
agar target MDGs di masing-masing tujuan juga dirasakan pada tingkat masyarakat sehingga pencapaian
Tujuan Pembangunan Milenium akan berkelanjutan.
Sejalan dengan upaya tersebut, melalui kegiatan Pro Poor Planning and Budgeting atau Perencanaan dan
Penganggaran (P3B) yang berpihak kepada masyarakat miskin, telah disusun Buku Pedoman P3B yang
diterbitkan pada tahun 2008. Melalui Buku tersebut Pemerintah Daerah akan dapat melakukan langkahlangkah untuk memahami bersama mengenai pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berpihak
kepada masyarakat miskin serta langkah-langkah untuk menerapkannya. Pada kesempatan ini, Buku
Pedoman P3B tersebut telah dilengkapi dengan Buku Panduan Teknis: ALAT ANALISA TEPAT GUNA untuk
Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin.
Buku ini disusun agar dalam menerapkan Pedoman P3B, masyarakat terutama Pemerintah Daerah dapat
menyusun instrumen untuk melakukan analisa kondisi kemiskinan dan indikator MDGs lainnya di daerah,
serta analisa dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunannya. Dengan adanya kedua Buku

tersebut maka Pemerintah Derah akan memiliki kelengkapan Pedoman untuk menerapkan penyusunan
Rencana dan Anggaran yang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin.
Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada: (1) Kabupaten Flores Timur, (2)
Kabupaten Kupang, (3) Kabupaten Belu, (4) Kabupaten Timor Tengah Selatan, (5) Kabupaten Sikka, (6)
Kabupaten Sumba Barat Daya yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur, (7) Kabupaten Lombok Timur,
(8) Kabupaten Lombok Tengah, (9) Kabupaten Dompu , (10) Kabupaten Lombok Barat, (11) Kabupaten
Bima, (12) Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, (13) Kabupaten Wakatobi, (14)
Kabupaten Bombana, (15) Kabupaten Kolaka (16) Kabupaten Buton, (17) Kabupaten Konawe, dan (18)
Kota Bau-Bau di Provinsi Sulawesi Tenggara atas kerjasamanya selama ini. Dari hasil kerjasama yang
baik tersebut telah diperoleh pengalaman berharga tentang cara memanfaatkan alat-alat P3BM dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.
Selain itu, kami sampaikan terima kasih pula kepada UNDP dan berbagai lembaga swadaya masyarakat
serta terutama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta para peserta pelatihan yang berpartisipasi
dan mendukung pelaksanaan kegiatan P3B ini. Apresiasi dan selamat kepada Tim P3BM/Target MDGs
yang didukung oleh Tim di Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Bappenas atas selesainya Buku Panduan
Teknis ini.
Akhir kata, semoga Buku Panduan Teknis: Alat Analisa Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran
yang Berpihak pada Masyarakat Miskin ini dapat menjadi panduan berbagai pihak terkait untuk memacu
pembangunan daerah demi percepatan pencapaian MDGs, khususnya untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Jakarta, April 2010
Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan UKM

Prasetijono Widjojo MJ

SAMBUTAN
Kepala Perwakilan PBB/UNDP - Indonesia

Dengan bangga, UNDP (Program Pembangunan Perserikatan BangsaBangsa) bersama Pemerintah Indonesia mempersembahkan Buku Panduan
P3BM/Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak
kepada Masyarakat Miskin.
Buku Panduan P3BM ini adalah satu dari serial buku berisi alat analisis untuk
memfasilitasi pemerintah (daerah) dalam membuat dan melaksanakan
perencanaan dan penganggaran yang pro-poor (berpihak kepada orang
miskin). Alat tersebut, terdiri dari Analisa Perencanaan dan Penganggaran
Kualitatif, Kartu Penilaian MDGs , Peta Kemiskinan dan Analisa Alokasi
Anggaran. Selain sederhana dan mudah digunakan, presentasi hasilnya
secara visual mudah dipahami dan mengundang diskusi konstruktif
antarpemangku kepentingan. Hal ini membantu pemerintah (di seluruh Indonesia) untuk memastikan
perencanaan yang berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan dukungan.
Dalam pelaksanaan desentralisasi, pemerintah kabupaten dan kota memikul tanggung jawab lebih
besar dalam perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan.Hal ini memberi ruang lebih kepada
pemerintah daerah dalam membuat perencanaan bagi program-program pembangunan yang lebih
kontekstual serta memberikan prioritas pada target-target MDGs yang paling bermasalah.
P3BM melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk anggota DPRD serta
kelompok masyarakat sipil, dan telah dilaksanakan sejak awal 2008 di 18 Kabupaten/Kota di tiga provinsi,
masing-masing Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Tenggara.
Berbeda dengan alat perencanaan pro-poor lainnya, P3BM dalam pelaksanaannya memanfaatkan datadata empirik serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kegiatan pembangunan
yang direncanakan. Salah satu Panduan P3BM terkait dengan aspek monitoring dan evaluasi.

Panduan yang sedang Anda baca ini, mengandung pengalaman praktis pelaksanaan P3BM di tingkat
kabupaten/kota, dan diharapkan menjadi inspirasi untuk direplikasi dan diadopsi di daerah lain dan,
lebih dari itu, diperluas cakupan programnya untuk mempercepat pencapaian MDGs.
UNDP
berkomitmen mendukung
Pemerintah Indonesia dalam rangka menginisiasi dan
mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Harapan kami, Buku
Panduan P3BM ini memberikan inspirasi untuk memberikan dorongan penuh yang dibutuhkan bagi
terwujudnya pencapaian MDGs di Indonesia pada 2015.
Kepala Perwakilan PBB - Indonesia/Kepala Perwakilan UNDP - Indonesia

El-Mostafa Benlamlih

KATA PENGANTAR
Direktur Penanggulangan Kemiskinan

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Allah swt atas selesainya
penyusunan Buku Panduan Teknis: ALAT ANALISA TEPAT GUNA untuk
Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin”.
Buku ini merupakan Buku Seri ke II setelah diterbitkannya “Buku Panduan
Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin
(P3B)” oleh Bappenas pada tahun 2008.
Buku Seri I P3B yang disusun bekerjasama dengan ADB pada tahun
2006-2008 dan 11 kabupaten/kota (Kabupaten Wonosobo, Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kota Semarang, Kota Palembang,
Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Kupang,
Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Timur) merupakan landasan untuk
pentingnya dan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, serta tahap-tahap
penyusunannya. Di dalam Buku Seri I tersebut dijelaskan tentang kemiskinan dan cara penanggulangannya;
pengertian dasar tentang perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan
tahapan penyusunannya; serta cara merancang implementasi program penanggulangan kemiskinan
berikut monitoring dan evaluasi.
Di dalam Buku Seri II yang disusun bekerjasama dengan UNDP tahun 2008-2010 merupakan penjabaran
teknis dari buku Seri I P3B, adalah menyediakan alat untuk menentukan penerima manfaat dan lokasi
suatu program dengan menggunakan pendekatan spatial/ruang, agar program pembangunan tepat
sasaran secara wilayah maupun tepat kepada pemanfaat yaitu masyarakat miskin. Dengan tersedianya
panduan untuk menyusun alat analisa tersebut maka seorang pelaku di lapangan dapat menerapkan
dengan lengkap tahap-tahap yang dijelaskan di dalam Seri I Pedoman P3B yang diterbitkan oleh Bappenas
tahun 2008.
Adapun empat (4) alat teknis yang digunakan dalam proses Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak
pada Masyarakat Miskin dan dijelaskan dalam Buku Panduan Teknis ini adalah:
a. Kartu Penilaian (Scorecard)
Kartu ini digunakan untuk menilai ketercapaian MDGs di daerah. Jika berwarna merah berarti masih jauh
dari arah pencapaian, berwarna kuning berarti sudah dalam arah pencapaian, dan berwarna hijau berarti
sudah mencapat target MDGs. Indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian kinerja pembangunan
dalam buku ini adalah indikator MDGs, namun pembaca dapat saja menggunakan indikator kinerja yang
lain, misalnya, indikator SPM. Sehingga score card yang digunakan untuk mengukur ketercapaian MDGs di
daerah, dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian SPM.

b. Pemetaan Kemiskinan (Poverty Mapping)
Pemetaan kemiskinan bertujuan untuk melihat sebaran permasalahan di setiap kecamatan atau desa.
Walaupun kata yang digunakan pemetaan kemiskinan, namun permasalahan yang dapat dituangkan
dalam peta bukan hanya kemiskinan berdasar pendapatan, namun juga indikator kebutuhan dasar
lainnya. Setiap permasalahan yang datanya tersedia di Kabupaten, dapat dimasukkan ke dalam peta.
Dengan demikian, kecamatan yang memiliki/mengalami permasalahan paling besar, merupakan lokasi
yang dituju untuk penempatan program yang sesuai dengan kebutuhan yang ditunjukkan dalam peta dan
perlu mendapat perhatian serius dari SKPD teknis terkait di daerah.
c. Analisa Belanja
Analisis belanja dilakukan untuk dapat melihat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Ketika
kecamatan tertentu mengalami permasalahan yang paling parah, maka intervensi paling serius idealnya
juga diarahkan ke kecamatan tersebut. Salah satu tanda keseriusan intervensi adalah anggaran di lokasi
program teknis yang lebih besar dibanding lokasi lainnya.
d. Analisa Kualitas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Analisis ini bertujuan untuk melihat keberpihakan dokumen perencanaan yang sudah ada terhadap
masyarakat miskin, serta melihat konsistensi dan relevansi antar semua dokumen perencanaan dan
penganggaran (mulai dari RPJMD sampai dengan RKA).
Dengan demikian, tersedianya Buku Seri I dan Seri II adalah saling melengkapi dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam menerapkan Analisa dan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Anggaran yang
berpihak kepada Masyarakat Miskin. Sebagai kelengkapan lainnya, akan segera diterbitkan pula Buku Seri
III, yang memberi petunjuk tentang penyusunan dan pengelolaan basis data di daerah. Buku Seri III masih
dalam proses penyelesaian dan diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu dekat. Apabila keseluruhan
Buku tersusun, maka Tiga (3) Seri Pedoman Penyusunan Rencana dan Anggaran Berpihak pada masyarakat
Miskin akan membantu berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya penyusunan
Rencana dan Anggaran yang lebih berpihak kepada Masyarakat Miskin. Dengan demikian, langkah-langkah
penyusunan anggaran dan program di daerah, diharapkan akan terus meningkat kualitasnya sehingga
akan mendukung berbagai upaya konkrit penanggulangan kemiskinan di daerah.
Disadari bahwa dalam proses penyusunan Buku Panduan Teknis “ALAT ANALISA TEPAT GUNA untuk
Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin”, telah melibatkan banyak pihak
yang berperan aktif dan terlibat dalam kegiatan P3BM. Selain itu, Buku Panduan Teknis ini juga sudah
diujicobakan di beberapa daerah dan dihadapan peserta pelatihan untuk digunakan dan dikoreksi, untuk
memastikan bahwa buku ini mudah dicerna dan diikuti oleh pembaca dan pelaku di daerah. Sehubungan
dengan itu, dengan mengikuti langkah-langkah dalam Buku Panduan Teknis ini, diharapkan para perencana
di daerah akan dapat membuat score card MDGs, peta kemiskinan, melakukan analisis terhadap APBD
dan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Akhirnya, pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penulis di Sekretariat Target
MDG yang telah menyelesaikan penyusunan Buku dan uji cobanya, sehingga Buku Panduan Teknis ini
dapat segera digunakan oleh teman-teman di daerah. Penghargaan kami sampaikan pula kepada

UNDP dan rekan-rekan Kepala Bappeda dan staf yang merupakan mitra aktif dalam proses P3BM atas
kerjasamanya yang sangat baik, sehingga pelaksanaan P3BM di daerah dan penyelesaikan Buku ini
berjalan lancar. Besar harapan kami, Buku Panduan Teknis ini dapat memberikan sumbangan untuk
mencari langkah penyelesaian masalah kemiskinan di daerah, khususnya dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Jakarta, April 2010
Direktur Penanggulangan Kemiskinan

Endah Murniningtyas

KATA PENGANTAR EDISI REVISI
Direktur Penanggulangan Kemiskinan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Saya bersyukur kepada Allah swt atas terselesaikannya pekerjaan revisi
buku Alat Analisa Tepat Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran
yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Revisi ini dilakukan terkait
dengan adanya perkembangan terbaru dari software yang digunakan
dalam penyusunan peta, dan tuntutan keperluan analisa setelah
diimplementasikan dengan adanya beberapa tambahan materi.
Adapun tambahan materi pada edisi ini adalah:
a. SPM Scorecard
Materi ini sebenarnya merupakan perluasan dari MDGs Scorecard, yang
memungkinkan pembaca dapat memberikan kartu penilaian kinerja pembangunan yang menggunakan
indikator SPM (Standar Pelayanan Minimum)
b. Analisis KUA, PPAS, dan RKA
Materi ini merupakan pendalaman dari materi analisis APBD, jika analisis dilakukan terhadap APBD maka
perlu juga dilakukan terhadap KUA, PPAS, dan RKA sebagai rujukan dan bahan dasar penyusunan APBD.
c. Chart Priority (Bagan Prioritas)
Materi ini terkait dengan kesulitan pemerintah daerah untuk menentukan lokasi kegiatan yang perlu
diprioritaskan sehubungan dengan terbatasnya anggaran untuk menuntaskan permasalahan di daerah.
Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada tim penulis (tim P3BM) yang telah menyelesaikan
revisi buku II P3BM, serta kepada tim PSF yang terus memberikan dukungannya. Penghargaan yang
setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Serang, Bapak HA. Taufik Nuriman,
Kepala Bappeda Kabupaten Serang, Drs. H. Memed Muhammad, M.Si dan Pemda Kota Depok, Pemda
Kota Bekasi, Pemda Kabupaten Belitung Timur dan Pemda Kabupaten Pekalongan yang memiliki komitmen
dan inisiatif yang tinggi untuk menerapkan alat ini, serta memberikan pelatihan kepada seluruh staf SKPD
terkait melalui dukungan penganggaran APBD-nya.
Pada akhir kata sambutan ini, saya meyakini Buku Panduan Teknis edisi revisi, akan semakin memberikan
manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, para perencana dan pengambil keputusan, terutama pihak
pemerintah dan DPRD, dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran agar lebih berpihak kepada

masyarakat miskin. Selain itu, dengan alat ini akan mempermudah tugas-tugas monitoring dan evaluasi
serta perbaikan dokumen perencanaan dan pelaporan pembangunan.
Wa’alaikumussalam Wr. Wb
Jakarta, Februari 2012
Direktur Penanggulangan Kemiskinan

Rudy Prawiradinata
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BAB I
PENDAHULUAN

Tingkat kemiskinan yang tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, namun juga dari ukuran pemenuhan
kebutuhan dasar lainnya yang masih cukup tinggi di berbagai negara berkembang, menimbulkan
keprihatinan secara global.
Dengan kondisi tersebut, pada tahun 2000, 189 negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia telah
menyepakati agenda milenium yang kemudian dikenal dengan Millennium Development Goals (MDGs).
Di dalam MDGs tersebut terdapat 8 (delapan) tujuan yang telah disepakati yaitu: (I) penanggulangan
kemiskinan dan kelaparan; (II) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (III) mendorong kesetaraan
gender; (IV) menurunkan angka kematian anak; (V) meningkatkan kesehatan ibu; (VI) memerangi
HIV/AIDS-malaria-dan penyakit menular; (VII) menjamin kelestarian lingkungan hidup; dan (VIII)
mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Sebagai pelaksanaan kesepakatan Agenda Milenium tersebut di atas, MDGs telah diadopsi ke dalam
rencana pembangungan nasional, sejak RPJMN 2004 - 2009, yang dijabarkan ke dalam bidang-bidang
(sektoral) pembangunan nasional. Demikian pula di dalam rancangan pembangunan jangka panjang, yang
sesuai Peraturan Presiden No. 7, Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005 – 2025, sasaran MDGs tersebut telah diarusutamakan.
Sejalan dengan itu, Indonesia secara reguler juga sudah memonitor dan melaporkan pencapaian
sasaran MDGs. Dalam laporan ringkasan MDGs tahun 2009, Indonesia telah menunjukkan kemajuan
yang berarti dalam beberapa sasaran terutama pada bidang pendidikan, kesetaraan gender, sanitasi.
Namun, tantangan cukup besar masih dihadapi dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan
ibu melahirkan. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, data yang ada masih menunjukkan keragaman
tingkat pencapaian.
Dengan demikian, tantangan saat ini adalah mendorong percepatan pencapaian MDGs di daerah-daerah,
terutama di kabupaten/kota yang masih sangat tertinggal. Disadari bahwa, masing-masing daerah
memiliki perbedaan karakteristik dan kuantitas serta kualitas sumberdaya. Untuk itu perlu menggalang
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kerjasama dalam pencapaian sasaran MDGs, agar kualitas kehidupan manusia dapat terus meningkat.
Untuk melaksanakan langkah tersebut, kapasitas pelaku pembangunan yang dimotori oleh aparat
pemerintah daerah perlu ditingkatkan, dilengkapi dengan alat dan instrumen untuk melaksanakan
program dan penganggaran yang tepat mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring-evaluasi.
Demikian pula DPRD dan LSM sebagai bagian penting dalam proses pembangunan di daerah perlu
memiliki pemahaman dan kemampuan yang setara. Salah satu kegiatan dalam upaya peningkatan
kapasitas pemerintah daerah adalah Perencanaan dan Penganggaran yang pro kepada Masyarakat Miskin
(Pro Poor Planning and Budgeting/P3B).
Pada tahun 2006, Bappenas didukung oleh ADB telah bekerjasama dengan 11 pemerintah Kabupaten/Kota,
yaitu Kabupaten Manggarai, Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Purbalingga, Wonosobo, Banjarnegara,
Kota Semarang, Ogan Komiring Ilir, Ogan Ilir dan Kota Palembang. Salah satu output dari kerjasama
tersebut adalah Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin
(Buku Panduan P3B). Kegiatan serupa diperluas melalui Program TARGET MDGs yang didukung UNDP
berlokasi di tiga provinsi dan 18 kabupaten/kota kerja, yaitu :
•
•
•

Provinsi Nusa Tenggara Barat: Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Dompu,
Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
Provinsi Nusa Tenggara Timur: Kabupaten Flores Timur, Belu, Kupang, Sikka, Timor Tengah Selatan, dan
KabupatenSumba Barat Daya.
Provinsi Sulawesi Tenggara: Kabupaten Wakatobi, Bombana, Kolaka, Konawe, Buton, dan Kota BauBau.

Berdasarkan pengalaman dari kerjasama dengan daerah-daerah tersebut di atas yang memiliki karakteristik
berbeda, dinilai bahwa buku panduan P3B perlu dilengkapi dengan petunjuk yang lebih teknis. Untuk itu
buku panduan teknis: Alat Analisa Tepat Guna untuk Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang
Berpihak kepada Masyarakat Miskin (P3BM) diterbitkan. Panduan teknis ini menjelaskan pelaksanaan
dan pendokumentasian instrumen dan formula teknis yang ditemukan dalam kegiatan P3BM. Secara rinci
uraiannya adalah sebagai berikut:
•
•

•
•

Langkah-langkah teknis penyusunan Kartu Penilaian MDGs (MDGs Scorecard) untuk menganalisis
kondisi pencapaian MDGs di suatu daerah.
Formula yang digunakan untuk menentukan kategori/tingkat pencapaian sasaran MDGs, yang
disimbolkan dalam bentuk warna hijau (tercapai), kuning (menuju ke arah pencapaian) dan merah
(jauh dari arah pencapaian). Formula ini merupakan temuan yang diperoleh selama pelaksanaan
P3BM. Dalam kerjasama sebelumnya, penentuan kategori pencapaian hanya dilakukan secara
perkiraan. Dengan adanya formula ini maka penentuan terhadap capaian sasaran MDGs dapat
ditentukan secara kuantitatif sehingga dapat memastikan dan memudahkan penilaian pencapaian
MDGs baik di suatu daerah maupun antardaerah.
Langkah rinci pembuatan Peta Kemiskinan dengan menggunakan GIS (Geographic Information
System).
Langkah rinci penggunaan alat pivottable untuk menganalisa anggaran.
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•

Langkah teknis dan mudah untuk menentukan prioritas lokasi berdasarkan ketersediaan anggaran
menggunakan Chart Priority (Bagan Prioritas).
Pemanfaatan buku panduan ini diharapkan membantu percepatan pencapaian MDGs sebagai upaya
pemenuhan hak azasi manusia.

Selanjutnya, pembahasan tentang konsep dasar penerapan P3BM dalam pembangunan daerah disajikan
pada Bab II. Sementara indikator dan sumber data MDGs, yang dapat dipakai sebagai rujukan analisa
sesuai ketersediaan data di setiap daerah dijelaskan dalam Bab III. Berikutnya, dalam Bab IV, dapat
dibaca teknik penyusunan Kartu Penilaian MDGs untuk perencanaan dan penganggaran yang berpihak
kepada masyarakat miskin. Sedangkan dalam Bab V dibahas pemetaan kemiskinan untuk perencanaan
dan penganggaran yang tepat lokasi. Pada Bab VI dan VII, masing-masing terdapat uraian tentang analisa
kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran serta analisa belanja pembangunan (APBD) untuk
meningkatkan kualitas penggunaan anggaran. Bab VIII akan mengulas mengenai Bagan Prioritas untuk
menentukan prioritas lokasi berdasarkan ketersediaan anggaran. Penjelasan tentang interprestasi dan
4

aplikasi alat P3BM untuk perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dapat
dibaca dalam Bab IX. Sebagai penutup, pada Bab X dijelaskan hal-hal penting yang perlu diperhatikan
dalam implementasi P3BM.
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B
A
B
II
KONSEP DASAR PENERAPAN P3BM
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Buku Panduan P3B yang diterbitkan oleh Bappenas, menguraikan tentang tahapan-tahapan penyusunan
perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Dijelaskan bahwa P3B adalah
proses perencanaan dan penganggaran yang memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada penanggulangan
akar masalah kemiskinan melalui proses yang bersifat partisipatif. Di dalam buku panduan tersebut
dijelaskan pengertian kemiskinan dan akar masalah kemiskinan, konsep dasar memahami-mengidentifikasimengukur serta memetakan kemiskinan. Selain itu dijelaskan pula bagaimana mendayagunakan peran
para pemangku kepentingan, tahapan menyusun rencana yang berpihak pada masyarakat miskin, serta
cara menyusun anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, merancang implementasi programprogram penanggulangan kemiskinan, monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan dan
bagaimana menerapkan panduan untuk menurunkan kemiskinan.
Di dalam pelaksanaan P3B (Pro-Poor Planning and Budgeting), fokus ditekankan pada peningkatan
kemampuan dan penguasaan penyusunan instrument/alat teknis dan penguatan pendekatan yang bersifat
sistemik, terutama ditekankan pada :
•
•

•

•

Peningkatan kapasitas dibidang perencanaan, penganggaran dan pemantauan yang berpihak pada
masyarakat miskin, dengan titik berat pada penguatan proses musrenbang
Penguatan proses pelibatan stakeholder dalam perencanaan pembangunan, seperti partisipasi dan
keterwakilan dalam musrenbang, pengawalan hasil musrenbang mulai dari desa ke kecamatan dan
dari kecamatan ke kabupaten dan seterusnya hingga tingkat provinsi dan lain sebagainya (penguatan
pendekatan partisipatif dan teknokratik). Penjelasan terinci mengenai hal ini dapat dibaca pada
Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (Bappenas,
2008)
Membangun kesamaan kerangka pikir antar stakeholder (Pemerintah Daerah dan SKPD, DPRD, LSM,
Perguruan Tinggi, Media dan pihak swasta) baik dalam melihat masalah maupun dalam hal mencari
solusi pemecahannya (mendorong perlunya dukungan politis)
Penyediaan instrument/alat untuk penyusunan rencana dan alokasi anggaran yang fokus pada akar
masalah, seperti berpihak pada masyarakat miskin

Di dalam Buku Panduan P3B tersebut dijelaskan pada komponen tahap-tahap proses perencanaan dan
penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin. Di dalam Buku Petunjuk Teknis Alat Analisa Tepat
Guna untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin ini, dijelaskan lebih
detil tentang langkah-langkah teknis dan penggunaan alat untuk masing-masing komponen/tahap dari
proses P3B (Pro-Poor Planning and Budgeting). Alat-alat sederhana dan tepat guna untuk penyusunan
rencana dan anggaran yang berpihak pada masyarakat miskin adalah :
•

•
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Kartu Penilaian Pencapaian MDGs (MDGs Scorecard). Alat ini digunakan untuk menemukan akar
masalah kemiskinan atau mengukur/melihat pencapaian masing-masing tujuan MDGs. Analisa
menggunakan alat ini sifatnya partial atau sektoral. Kualitas hasil analisa dengan menggunakan alat
ini sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas data yang tersedia disetiap daerah, artinya semakin
lengkap dan baik data di suatu daerah semakin baik pula pengungkapan akar masalah atau capaian
MDGs
Peta Kemiskinan (Poverty Map). Alat ini digunakan untuk memetakan pencapaian MDGs secara

•

•

•

spasial. Peta spasial ditujukan untuk memetakan pencapaian MDGs (indikator) ke dalam lokasi
wilayah suatu daerah (space). Dengan alat ini maka dapat diidentifkasi keragaman permasalahan
wilayah sehingga perencanaan dan penganggarannya dapat diprioritaskan ke wilayah-wilayah yang
bermasalah tersebut. Dengan tampilan interaktif, alat ini akan memandu penentuan lokasi prioritas
program dan kegiatan sehingga lebih tepat sasaran
Analisa deskriptif untuk kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran (RPJMD, Resntra,
RKPD, KUA, PPAS dan APBD). Analisa kualitas dilakukan untuk melihat konsistensi dan relevansi
dokumen atau perencanaan. Langkah yang ditempuh adalah melalui pengkajian deskriptif dokumen
perencanaan, dilakukan secara bertingkat, mulai dari RPJMD, Renstra hingga penetapan APBD. Analisa
dokumen-dokumen tersebut diarahkan pada penilaian keberpihakan yang jelas kepada masyarakat
miskin, yang tercermin apakah ada keterpaduan program dalam menangani masalah, apakah ada
keseriusan dalam mengamati hasil (output), manfaat (outcome), dan dampak (impact)
Analisa Pivottable untuk kualitas belanja pembangunan (APBD). Dengan alat ini analisa dapat
dilakukan secara cepat untuk menilai proporsi anggaran/belanja yang berkaitan dengan : (1) delapan
tujuan MDGs, (2) sektor dan (3) perbandingan antara biaya tidak langsung dan langsung, (4) jumlah
biaya per lokasi (kabupaten, kecamatan atau desa), dan (5) bentuk lainnya dapat dikembangkan.
Dijelaskan dalam Buku Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat
Miskin (Bappenas, 2008), Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) dikatakan berpihak
pada masyarakat miskin apabila anggarannya berbasis kinerja yang secara jelas dan transparan
memberi perhatian lebih bagi target lokasi dan penerima manfaat yang miskin melebihi proporsi
jumlah penduduk miskin dalam masyarakat luas. Sehingga diharapkan dapat mengatasi akar
masalah kemiskinan dan berdampak terhadap pengurangan kemiskinan/mencapai sasaran MDGs
dengan melibatkan kaum miskin termasuk wanita dalam proses penyusunannya. Idealnya, proporsi
anggaran yang diperuntukan bagi pengentasan kemiskinan melampaui presentasi kaum miskin dalam
masyarakat luas

Analisa penentuan prioritas lokasi menggunakan Baga)n Prioritas (Chart Priorit). Alat ini digunakan
untuk melihat keterpurukan suatu lokasi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Fokus analisa adalah
mengintegrasikan tiga indikator yang berwarna merah atau kuning (hasil analisa MDGs Scorecard),
baik indikator di dalam goals, antar goals, atau indikator goals MDGs dengan indikator lainnya. Hasil
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analisa akan terbagi dalam empat kuadran dengan kedalaman ketersebaran dan ukuran bola yang
beragam. Lokasi yang tersebar pada wilayah kuadran I termasuk prioritas I, demikian pula untuk
kuadrant II, III dan IV. Bila anggaran terbatas untuk membiaya semua lokasi, maka penentuan lokasi
yang paling prioritas dapat ditentukan berdasarkan kedalaman keterpurukan dan besar atau kecilnya
ukuran bola (target indikator menurun = kecil atau meningkat = besar)
Alat-alat analisa tersebut di atas ditujukan untuk menemukan akar masalah pembangunan, baik yang
sifatnya non regulasi maupun regulasi. Dengan analisa tersebut, desain program dan kegiatan, penentuan
lokasi dan sasaran penerima serta pengalokasian anggaran akan lebih tepat. Kerangka pikir untuk
menemukan akar masalah pembangunan dengan pendekatan P3BM secara jelas dapat diikuti pada
gambar berikut ini.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir P3BM untuk Menemukan Akar Masalah Pembangunan (L. Ega, 2009)
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Perlu diperhatikan, bahwa praktek pelaksanaan pendekatan P3BM harus memperhatikan urutan kegiatan,
karena dengan urutan yang sesuai maka pemahaman tentang langkah-langkah sejak mulai proses,
menganalisa untuk menemukan masalah, mengintepretasi hasil analisa dan membangun serta memahami
kerangka pikir, akan berjalan dengan lebih cepat dan baik. Berikut ini dijelaskan langkah-langkah praktek
pelaksanaan pendekatan P3B di suatu daerah yang dimulai dengan: (1) Pengumpulan data MDGs dan
dokumen perencanaan; (2) Analisa data; (3) Sosialisasi; (4) Menyiapkan alat analisa dan pelaksanaan
pelatihan; dan (5) Lokakarya.
1. Pengumpulan Data MDGs dan Dokumen Perencanaan
Ketersediaan, kualitas, distribusi dan pengelolaan data diberbagai wilayah sangat beragam, sehingga
sangat menyulitkan dalam pengumpulan dan penentuan indikator yang akan dianalisa. Untuk itu, dalam
tahap pengumpulan, perlu diketahui lebih awal sumber data dari indikator-indikator yang ada pada 8
tujuan target MDGs. Dengan mengetahui sumber data, selain memudahkan dalam pengumpulan, juga
memudahkan di dalam pelaksanaan koordinasi dan pengukuran capaian kinerja.
Selain yang berasal dari BPS, berbagai data pendukung lain yang perlu dikumpulkan, adalah informasi
atau hasil studi-studi yang berkaitan dengan kemiskinan agar dapat diperoleh gambaran tentang akar
masalah kemiskinan. Secara rinci, data yang perlu dikumpulkan adalah sebagai berikut :
a. Data MDGs, dapat berasal dari sektoral dan BPS (data Susenas dan sumbernya lainnya)
b. Data dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan, seperti RPJMD, RKPD, SPKD, rencana
tindak penanggulangan kemiskinan daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, APBD, usulan/rancangan
proyek dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten atau provinsi, laporan-laporan monitoring
dan evaluasi
2. Analisa Data
a. Analisa data MDGs dan APBD
MDGs memiliki 8 tujuan yang terdiri dari 18 target, dan pada saat ini minimal terdapat 49 indikator yang
perlu dicapai pada tahun 2015. Analisa data MDGs dan APBD dengan menggunakan alat analisa (1) Kartu
penilaian MDGs (MDGs Score card), (2) pemetaan kemiskinan (poverty mapping), (3) analisa kualitas
dokumen, (4) analisa anggaran (budget analysis), dan (5) bagan prioritas (chart priority) yang akan
dijelaskan secara rinci pada bab IV, V, VI, VII dan VIII akan sangat membantu kita dalam :
•
•
•
•
•

Menganalisa dan menggambarkan situasi kemiskinan
Merencanakan program dan kegiatan untuk memperbaiki kondisi kemiskinan
Menentukan lokasi prioritas atau yang paling prioritas untuk diintervensi
Menyebarluaskan informasi mengenai status kemiskinan atau pencapaian MDGs di daerah
Mencari dukungan bagi program dan penganggaranya yang sangat diperlukan untuk pengentasan
kemiskinan dan percepatan pencapaian MDGs

Agar hasil analisa data dapat dipahami secara mudah dan cepat, maka penyajian hasil analisa untuk
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setiap lokasi perlu disampaikan dalam bentuk: (1) grafik pencapaian dan perkembangan MDGs, (2) peta
situasi pencapaian MDGs, (3) grafik komposisi anggaran per sektor, per jenis belanja, per tujuan (goal)
MDGs, (4) peta situasi pencapaian MDGs dengan distribusi anggaran per lokasi atau dengan program, (5)
grafik hubungan indikator yang menggambarkan ketersebaran lokasi pada wilayah prioritas I (kuadran I),
prioritas II (kuadran II), prioritas III (kuadran III), dan prioritas IV (kuadran IV), (6) bentuk-bentuk variasi
penampilan lainnya disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi atau yang ingin diselesaikan/
dicarikan langkah solusinya. Dengan berbagai bentuk penyajian tersebut, akan sangat membantu penentu
kebijakan menganalisa, menginterpretasi dan menentukan fokus atau prioritas program dan lokasi sasaran
serta dukungan pembiayaannya, sehingga penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian MDGs
atau pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
b. Analisa Dokumen Perencanaan
Dokumen RPJMD, Renstra dan Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD adalah merupakan dokumen
perencanaan penting yang legal, disusun oleh pemerintah daerah dan jajaran SKPD. Untuk dokumen
RPJMD dan APBD harus dibahas dan mendapat persetujuan dari DPRD. Semakin lengkap dan tajam
dokumen RPJMD, maka akan semakin baik untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan Renstra dan
Renja SKPD, RKPD, KUA, PPAS dan alokasi anggaran APBD. RPJMD dinilai yang lengkap dan tajam apabila
didalamnya memuat kajian potensi, masalah, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta yang paling
penting adalah ada indikator dan target pembangun yang sifatnya kuantitatif, sehingga perencanaan
dan pembiayaan tahunan serta monitoring dan evaluasi dapat diarahkan pada indikator tersebut untuk
mengukur pencapaiannya. RPJMD yang tidak memuat indikator dan target, akan mempersulit penyusunan
indikator dan target di dalam Renstra SKPD. Bila hal ini ditemukan, maka disarankan pemerintah daerah
untuk merevisi RPJMD dengan memanfaatkan data hasil analisa score card MDGs, pemetaan kemiskinan
dan analisa APBD.
Analisa dokumen perencanaan diperlukan untuk menilai kualitasnya dan menelusuri proses-proses
perencanaan yang telah dilaksanalan selama ini. Hal-hal yang penting ditelaah adalah konsistensi dan
relevansi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, masalah yang dihadapi dan penetapan prioritas
penanganannya. Apabila dalam analisa tersebut ditemukan adanya perubahan (penambahan atau
pengurangan) program/kegiatan atau besaran anggaran dari satu tahap bahasan ke tahap berikutnya
namun tanpa didukung dengan data yang jelas dan tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi,
maka dapat dinilai bahwa proses perencanaan tersebut tidak konsisten. Proses perencanaan seperti
ini berarti melemahkan proses-proses yang telah dilakukan dari bawah dan menggambarkan ketidak
berpihakan terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, perencanaan dan pengalokasian anggaran
yang ditetapkan, kemungkinan tidak dapat menyelesaikan akar masalah pembangunan yang dihadapi
masyarakat. Selain itu, penetapan lokasinya tidak akan terarah, dan proses yang selama ini terjadi biasanya
dapat diarahkan untuk daerah-daerah yang kurang membutuhkan atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut akan menyebabkan disatu lokasi yang tidak bermasalah akan terjadi penumpukan program
dan anggaran, sebaliknya di lokasi yang bermasalah akan seterusnya tidak mendapat program dan
anggaran pembangunan. Kondisi demikian tentu tidak sejalan dengan pendekatan pembangunan yang
berbasis hak (human right based approach) yang diantaranya sangat menjunjung tinggi prinsip partisipasi,
akuntabilitas, tidak diskriminatif, dan memberdayakan.
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3. Sosialisasi
Perlu digarisbawahi bahwa, masyarakat disuatu wilayah akan lebih mengetahui masalah yang dihadapi
dalam wilayah tersebut dibandingkan dengan pihak luar, dan mereka dinilai juga lebih mengetahui solusi
terbaik yang perlu dilakukan. Dengan demikian, dalam melakukan analisa pemecahan masalah, sangat
perlu dilakukan diskusi bersama untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya. Sehubungan
dengan itu, setelah selesai tahap analisa data, berikutnya dilakukan sosialisasi kepada SKPD, DPRD dan
Organisasi Masyarakat Sipil. Sosialisasi perlu dilakukan secara terpisah, agar masing-masing pihak dapat
menelaah, melihat masalah, memberikan kritik dan masukan serta menyampaikan solusi pemecahan
secara terbuka dan lepas. Dengan demikian, inventarisasi masalah dan solusi yang diperoleh akan
semakin lengkap, sehingga pada saat penyusunan rencana aksi juga akan semakin tajam dan menyeluruh.
Dalam sosialisasi, hal penting lain yang harus diperhatikan adalah adanya kesepakatan forum mengenai
tindak lanjut hasil diskusi, jadwal untuk menyusun rencana aksi, juga langkah yang berkaitan dengan
perbaikan/penyempurnaan terhadap hal-hal yang sedang dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini adalah
langkah untuk:
•
•

Mengganti peraturan yang bertentangan dan terlalu kompleks untuk dilaksanakan.
Menyiapkan petunjuk dan dukungan untuk perencanaan, penganggaran dan monitoring serta evaluasi.

Hasil rencana aksi dan langkah-langkah yang dihasilkan dapat dijadikan bahan untuk diskusi, baik tingkat
kecamatan, tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun ke tingkat nasional apabila disepakati.
4. Menyiapkan Alat Analisa dan Pelaksanaan Pelatihan
Kebutuhan alat analisa untuk meningkatkan kemampuan perencanaan dan penganggaran dari satu
daerah dengan daerah lainnya akan berbeda. Walaupun demikian, diantara berbagai perbedaan tersebut
terdapat kesamaannya pada pentingnya 7 alat analisa utama yang dapat dipakai untuk memperkuat
perencanaan, penganggaran dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan yang fokus pada percepatan
pembangunan, seperti percepatan pencapaian MDGs. Ketujuh alat tersebut adalah: Database MDGs
dan Program Pembangunan, Kartu Penilaian MDGs, Pemetaan Kemiskinan, Pivottable, Konsistensi dan
Relevansi Dokumen, Bagan Prioritas dan Sistem Monitoring. Setelah disusun alat analisa tersebut, perlu
pula dilakukan pelatihan agar SKPD dan Stakeholder terkait mampu menggunakan alat analisa tersebut
dan menghasilkan telaahan dan hasil analisa daerah yang bersangkutan. Untuk topik-topik pelatihan
lainnya dapat dikembangkan dan disiapkan oleh berbagai pihak terkait, dan sangat tergantung dari
kebutuhan/permintaan setiap daerah.
Pelatihan penggunaan alat analisa untuk menyusun Kartu Penilaian MDGs, pemetaan kemiskinan dan
analisa dokumen perencanaan perlu dilakukan oleh tenaga data analis yang menguasai alat-alat tersebut.
Demikian pula dengan pelatihan penggunaan alat pivottable untuk mengetahui struktur belanja APBD,
harus dilakukan oleh tenaga ahli analisa penganggara (budget). Hal ini penting, karena akan lebih efektif
dalam menjelaskan seluk beluk pemanfaatan alat analisa dan hasil interpretasi secara lengkap dan tepat.
Pelatihan perlu dilakukan dalam bentuk studi kasus yang langsung didampingi oleh tenaga pelatih.
Pihak yang menjadi target dalam kegiatan pelatihan tersebut, sebaiknya berasal dari Bappeda dan staf
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perencana atau penyusunan program dari SKPD, terutama SKPD yang ditetapkan sebagai fokus utama
percepatan pencapaian MDGs. Langkah-langkah pelatihan dalam penggunaan alat-alat analisa tersebut
dapat diikuti secara rinci pada Bab IV, V, VI, VII, VIII dan IX.
5. Lokakarya dan Kooordinasi Implementasi P3BM dalam Musrenbang
Tahap terakhir dari siklus pelaksanaan P3BM adalah kegiatan lokakarya dan koordinasi implementasinya
dalam Musrenbang. Lokakarya dilaksanakan 2 sampai 3 kali, tergantung kesepakatan daerah, ditujukan
untuk kegiatan tukar pengalaman, membahas agenda khusus berkaitan dengan rencana aksi, penyusunan
program/kegiatan prioritas dan pembiayaannya. Dengan demikian lokakarya pertama difokuskan untuk
membahas rencana aksi, lokakarya kedua membahas program/kegiatan prioritas dan lokakarya ketiga
membahas pembiayaan (budget) yang pro masyarakat miskin. Pelaksanaan lokakarya kedua dan ketiga
dapat disatukan, tergantung kesepakatan daerah. Lokakarya yang dilaksanakan di kabupaten/kota
melibatkan pihak Bupati, DPRD II, SKPD, utusan provinsi, camat dan UPT-nya, LSM, perguruan tinggi, media
dan pihak swasta. Demikian pula halnya lokakarya di tingkat provinsi melibatkan Gubernur, Bupati, DPRD
I dan II, SKPD, perguruan tinggi, LSM, media dan pihak swasta.
Melalui cara tersebut setiap kecamatan, kabupaten dan provinsi, baik pemerintah, DPRD, perguruan
tinggi, LSM, media maupun pihak swastanya dapat saling menimba informasi dan belajar bersama dalam
penyelesaian masalah kemiskinan; saling bekerja untuk menghasilkan rencana aksi yang baik, program
dan kegiatan serta penyusunan pembiayaan yang berpihak pada masyarakat miskin. Hal menarik lainnya
dalam kegiatan lokakarya adalah terbentuknya kerangka pikir yang sama dalam melihat dan menyelesaikan
masalah yang dihadapi. Kesamaan kerangka pikir dan cara pandang ini akan memudahkan berbagai
pihak dalam mengikuti Musrenbang, sehingga pembahasan yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan
akan semakin efektif dan efisien. Apabila hal tersebut telah terbangun maka koordinasi Musrenbang untuk
mengimplementasikan kerangka pikir P3BM dalam pengetasan kemiskinan dan pencapaian MDGs akan
terinstitusionalisasi sehingga keberlanjutannya lebih terjamin.
Berdasarkan berbagai uraian di atas, secara ringkas penerapan P3BM (Pro-Poor Planning, Budgeting and
Monitoring-Evaluation) akan membantu dan memudahkan pemerintah daerah untuk:
•
•

•
•

Mengukur pencapaian pembangunan sesuai standar baku yang disepakati oleh Indonesia dan 188
negara PBB lainnya
Mengetahui posisi pencapaian pembangunan daerahnya dan prioritas permasalahan yang dihadapi,
sehingga dapat diambil langkah kebijakan penyelesaian yang prioritas dan fokus pada akar masalah,
dengan sasaran lokasi dan target masyarakat yang tepat
Meningkatkatkan efektivitas perencanaan dan efisiensi penggunaan anggaran melalui kesamaan
kerangka pikir berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama
Membangun database pencapaian pembangunan sehingga dapat merekam jejak keberhasilan
daerah, pimpinan daerah, tiap SKPD dan mendukung penerapan dokumen RPJMD untuk keberlanjutan
pembangunan

Secara ringkas langkah-langkah praktek pelaksanaan pendekatan P3BM di suatu daerah seperti diuraikan
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di atas dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2. Langkah-Langkah Praktek Pelaksanaan P3BM di Suatu Daerah
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B
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III
INDIKATOR MDGs DAN SUMBER DATA

3.1. Pengantar
Setelah diterapkan otonomi daerah pada tahun 2001, sebagian fungsi dan kewenangan pemerintah pusat,
terutama yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan lain-lain)
sudah diserahkan ke daerah. Dengan demikian, kebutuhan data di pemerintah daerah menjadi meningkat
dan sangat penting terutama untuk melihat pencapaian serta menentukan suatu perencanaan. Merujuk
pada pelaksanaan UU No. 32/2004 Pasal 152 ayat 11, bidang statistik merupakan salah satu urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, berkaitan dengan
pelayanan dasar.
Dengan demikian, tersedianya data di kabupaten/kota, merupakan faktor penting untuk mengetahui
kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik statistik dasar yang dikerjakan oleh BPS maupun
statistik sektoral yang merupakan catatan administrasi dari sektor yang memuat setiap input, proses
dan output kegiatan pembangunan di SKPD bersangkutan. Ketersediaan statistik dasar maupun statistik
sektoral ini juga dapat menunjukkan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development
Goals/MDGs) yang telah terintegrasi dalam program pembangunan baik nasional maupun di daerah,
sebagai bentuk komitmen Indonesia sebagai salah satu negara PBB. Lebih dalam, pencapain Tujuan
Pembangunan Millenium (MDGs) juga telah ditetapkan menjadi salah satu fokus bagi pemerintah pusat
dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan, serta penajaman
Prioiritas Pembangunan Nasional2 .

3.2. Indikator MDGs di Kabupaten/Kota
Dalam rangka penyiapan data untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, membuat sangat
penting untuk mengetahui sumber data indikator MDGs disetiap daerah. Selaras dengan kebutuhan data,
pada Bulan Januari 2008, PBB telah merevisi indikator-indikator MDG global, serta dirinci menurut jenis
kelamin dan kriteria perkotaan/perdesaan3 sehingga Indonesia sebagai salah salah satu negara yang
berkomitmen menjalankan.
Perlu dicatat bahwa biasanya data di tingkat kabupaten/kota tidak tersedia secara lengkap sampai
ketingkat desa, sehingga cara yang paling tepat untuk mendapatkannya adalah dengan mengadakan suatu
1
UU 32/2004 Pasal 152 ayat 1 “Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data-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.
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2

Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.

3

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm

survei kecamatan terpadu dengan survei terhadap penghasil data sektoral setempat. Hal ini disebabkan
karena BPS sebagai penyedia statistik dasar hanya mampu menyediakan data yang bersumber dari survei
sampai tingkat kabupaten saja. Dengan demikian, data lain berasal dari data administrasi SKPD yang
melakukan pelayanan dasar di kabupaten perlu ditingkatkan baik ketersediaan maupun kualitasnya.
Sehubungan dengan itu, untuk tahap awal, sangat penting agar pemerintah daerah setempat meningkatkan
ketersediaan data di masing-masing SKPD terkait, kemudian memperbaiki mekanisme transfer data baik
di dalam kabupaten, maupun ke provinsi dan pusat. Selanjutnya perbaikan kualitas data harus dilakukan
secara berkesinambungan termasuk validasi dan mendokumentasikan metadata serta mendiseminasikan
data di daerah, agar semua pihak menggunakan data yang sama.
Secara ringkas, beberapa sumber data yang dapat diperoleh untuk memantau tujuan MDGs serta target
yang hendak dicapai itu adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1. Ringkasan Sumber Data Indikator MDGs di Kabupaten/Kota

Tujuan

Target

Bidang

Sumber Data

1.A

Kemiskinan

BPS, Sektor KB,

1.B

Ketenagakerjaan

BPS, Sektor Tenaga Kerja, Kesos

1.C

Kelaparan

BPS, Sektor Kesehatan

2

2.A

Pendidikan

Sektor Pendidikan, Kandepag, Kesos

3

3.A

Gender

BPS, BKD, Sektor PP, KPUD, Pendidikan,
Tenaga Kerja

4

4.A

Kematian anak

Sektor Kesehatan

5.A

Kesehatan ibu

Sektor Kesehatan, KB

5.B

Kesehatan reproduksi

Sektor Kesehatan, KB

6.A

HIV/AIDS

KPAD, Sektor Kesehatan, KB

6.B

Akses berobat HIV

Sektor Kesehatan

6.C

Malaria dan lainnya

7.A

Pembangunan berkelanjutan

7.B

Kelestarian lingkungan hidup

7.C
7.D

Fasilitas perumahan
Pemukiman

Sektor Kesehatan
Sektor LH, Kehutanan, PU, Perindustrian,
BPS, Kelautan/Perikanan
Sektor LH, Kehutanan, Kelautan/Perikanan,
Pemda
BPS, Sektor Kesos
BPS, BPN, Sektor Kesos

1

5

6

7

Untuk lebih akurat memantau pencapaian tujuan dan target MDGs tersebut, UNDP/Bappenas beserta
staf ahli telah ‘melokalkan’ indikator-indikator MDGs untuk digunakan di Indonesia. Ini dilakukan dengan
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mengadaptasi target-target yang telah ditetapkan secara nasional, yang terhubung dengan programprogram pembangunan di Indonesia, yang tercantum di dalam RPJMN dan rencana strategis berbagai
Kementerian Lembaga. Demikian juga untuk di daerah, hal serupa juga harus dilakukan pada tingkat
kabupaten/kota.
Untuk tingkat kabupaten, BPS memang telah menyediakan beberapa data untuk indikator MDGs yang
bersumber dari hasil survei, baik Susenas, Sakernas maupun Podes. Namun demikian, BPS kabupaten
juga diharapkan mampu menyiapkan data penduduk dengan kelompok umur tunggal sebagai penyebut
dari berbagai data administrasi. Teknik memecah kelompok umur lima tahunan seperti yang diterbitkan
Bappeda dan BPS dalam Daerah Dalam Angka (DDA) menjadi umur tunggal yang disarankan adalah
dengan menggunakan Metode Beers4 , yang telah diadaptasi di departemen sektoral di tingkat nasional.
Apabila daerah membutuhkan untuk penghitungan dengan metode Beers ini, program komputasi sudah
disediakan oleh tim P3BM/Bappenas.
Memang masih dibutuhkan banyak kajian dan aktivitas untuk menyiapkan indikator lokal serta indikator
khas dari kearifan lokal bagi setiap daerah untuk mendukung pencapaian MDGs. Aktivitas-aktivitas seperti
diterbitkannya perda tentang pendataan, pembentukan forum koordinasi data di kabupaten akan sangat
berguna dalam rangka mendukung ketersediaan maupun meningkatkan kualitas data. Berdasarkan hasil
beberapa studi dari Tim Monitoring MDGs, kunjungan lokakarya P3BM di berbagai daerah, serta diskusidiskusi dengan tim ahli yang telah berkecimpung di bidang penyiapan data sektoral untuk indikator MDGs,
telah diperoleh beberapa indikator yang akan berguna dalam rangka memantau pencapaian MDGs serta
kemajuan pembangunan di kabupaten/kota, yang diuraikan pada bagian 3.3. Tidak tertutup kemungkinan
untuk menambah indikator-indikator khas daerah dikemudian hari sehingga akan mendukung kerja
pelaporan bagi pemerintah daerah setempat dengan lebih baik serta penajaman Prioiritas Pembangunan
Nasional dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan berkesinambungan.

3.3. Pencapaian, Target MDGs dan Target Nasional yang Diharapkan
Rasanya menjadi lebih lengkap bila pembahasan mengenai indikator juga diiringi dengan informasi
pendukung lain yang akan membantu memandu kebutuhan di daerah. Informasi ini diharapkan dapat
menjadi rujukan sehubungan dengan disparitas data pencapaian yang sangat bervariasi di masing-masing
daerah dibandingkan dengan data di tingkat nasional. Informasi mengenai target nasional yang terkini
akan menjadi sumber acuan penting untuk pembuatan kartu penilaian MDGs (MDGs Score card) seperti
yang akan dibahas pada Bab IV. Untuk efisiensi dalam pemanfaatan acuan tersebut, serta harapan agar
data dapat digunakan dalam jangka panjang, maka nilai-nilai target yang disajikan bersumber pada
ketentuan masing-masing tujuan MDGs. Untuk target dari indikator-indikator yang tidak ada data dasar
tahun 1990 digunakan data target terkini dari RPJMN 2009-2014.
Sementara itu informasi mengenai data pencapaian MDGs pada tingkat nasional yang diperoleh
dariberbagai sensus, survey statistik dasar maupun juga sektoral, serta rekapitulasi yang dikumpulkan
dalam Laporan MDGs tahunan, dapat menjadi referensi bagi target pencapaian nasional untuk indikator4
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indikator yang belum dilengkapi dengan nilai target nasional secara resmi, sekaligus sebagai instrumen
pembanding bagi daerah.
Berikut adalah Tabel 3.2. yang memperlihatkan indikator, tingkat, sumber data, target 2015, dan pencapaian
nasional yang dapat dipakai untuk menganalisis pencapaian MDGs di provinsi dan kabupaten/kota atau
lebih dalam.
Tabel 3.2. Rincian Indikator MDGs untuk Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Indikator

Tingkat

Sumber

Target
(2015)

Pencapaian

Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
Target 1.A. Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $ 1 (PPP) per hari menjadi
setengahnya antara 1990-2015
9,85%
Proporsi penduduk dengan
Nasional*
(MDGs),
BPS Susenas
12,49%
1.1.x. tingkat konsumsi di bawah
Provinsi*
8-10%
Modul Konsumsi
(BPS 2011)
garis kemiskinan
RPJMN
2014)
1.2.

Index kedalaman kemiskinan
atau rasio kesenjangan
kemiskinan

"Nasional*
Provinsi*

BPS Susenas
Modul Konsumsi

1.3.

Kontribusi kuintail termiskin
terhadap konsumsi

Nasional
Provinsi

BPS Susenas
Modul Konsumsi

1.a.

Proporsi penduduk miskin
berdasarkan PPLS

Provinsi*
Kabupaten*
Kecamatan

BPS PPLS

1.b.

Proporsi keluarga yang
termasuk dalam katagori PraSejahtera dan Sejahtera 1

Provinsi*

Sektor KB

2,08%
(BPS 2011)

5%

9,7% (Laporan
MDG 2008)

23,05%
(BKKBN 2010)

Target 1.B. Menyediakan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua
termasuk perempuan dan kaum muda
5,04% (2011)
Pertumbuhan PDRB per
BPS, PDB/PDRB
(PDB Nasional
1.4.x.
Provinsi*
penduduk yang bekerja
& Sakernas
dan Sakernas)
1.5.

Rasio kesempatan kerja
terhadap total penduduk usia
15 tahun ke atas

Nasional*
Provinsi*

BPS Sakernas/
Dinas Tenaga
Kerja

63,85%
(BPS 2011)
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Indikator

Tingkat

Sumber

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

Nasional
Provinsi

BPS, Susenas
Kor, Modul
Konsumsi

1.7.

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

Nasional*
Provinsi*

BPS Sakernas

1.7.x.

Proporsi penduduk yang
setengah menganggur

Nasional*
Provinsi*

BPS Sakernas

1.d.

Proporsi pencari kerja
usia > 15 tahun/Tingkat
Pengangguran terbuka

Provinsi

Sektor Tenaga
Kerja & Kesos

1.e.

Banyak peserta pelatihan
kerja (dinas tenaga kerja) dan
kesos (dinas kesejahteraan
sosial

Kabupaten

Sektor Tenaga
Kerja & Kesos

Target
(2015)

Pencapaian
19,99%
(BPS 2011)

44,24%
(BPS 2011)

5.1%
RPJMN
2009 utk
pddk > 15
thn

Target 1.C. Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada tahun
2015
15,5%
(Bappenas
2010)
BPS Susenas
17,9%
Prevalensi balita kurang gizi
Nasional*
(15%
1.8.
Modul Konsumsi,
(Riskesdas
(BKG)
Provinsi*
RPJMN
Sektor Kesehatan
2010)
10-2014,
Sektor
Kesehatan)

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

Nasional*
Provinsi*

BPS, Susenas
Modul Konsumsi

8,5%

14,65%
(BPS 2011)

Indikator

Tingkat

Sumber

Target
(2015)
35,32%

1.9.b.

Proporsi penduduk dengan
asupan kalori di bawah
tingkat konsumsi minimum
(2.000 kkal kapita per hari)

Nasional*
Provinsi*

BPS, Susenas
Modul Konsumsi

1.f.

Persentase Balita yang berada
di Bawah Garis Merah (BGM)

Kabupaten*

Sektor Kesehatan

Pencapaian
60,03%
(BPS 2011)

Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Target 2.A. Memastikan pada 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)

Nasional*
Provinsi*

Sektor
Pendidikan, BPS

100%
(MDG)
96,0%
(RPJMN
2014)

91,03%
(Susenas 2011)
95,41%
(Kemdikbud
2011)
75,64%
(Kemdikbud
2011)

2.1.b.

Angka Partisipasi Murni
Sekolah Menengah Pertama
(APM-SMP/MTs)

Nasional*
Provinsi*

Sektor
Pendidikan, BPS
Susenas

100%
(MDG)
76,0%
(RPJMN
2014)

2.1.x.

Angka Partisipasi Kasar
Sekolah Dasar (APK SD/MI)

Nasional*
Provinsi*

Sektor
Pendidikan, BPS
Susenas

100%

116,77%
(Kemdikbud
2010)

2.1.y.

Angka Partisipasi Kasar
Sekolah Menengah Pertama
(APK SMP/MTs)

Nasional*
Provinsi*

Sektor
Pendidikan, BPS
Susenas

100%
(MDG)
>95,0%
PJMN2014)

98,78%
(Kemdikbud
2010)

2.1.z.

Angka Partisipasi Sekolah
(APS) anak usia 7-15 tahun

Nasional*
Provinsi*

Sektor
Pendidikan, BPS
Susenas

100%

2.2.

Proporsi murid kelas 1 yang
berhasil mencapai kelas 6

Nasional*
Provinsi*

Sektor
Pendidikan, BPS
Susenas

100%

2.2.z.

Angka putus sekolah (DO)
anak usia 7-15 tahun

Provinsi
Kabupaten

Sektor
Pendidikan, BPS
Susenas

1%

98,78%
(Kemdikbud
2010)
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Indikator

Tingkat

Sumber

Target
(2015)

BPS, Susenas Kor

100%

Pencapaian

2.3.

Angka melek huruf penduduk
usia 15-24 tahun

Nasional*
Provinsi*

98,78%
(BPS 2011)

2.a.

APM Pendidikan Prasekolah

Provinsi
Kabupaten

2.b.

APM Anak Berkebutuhan
Khusus

Provinsi
Kabupaten

Sektor
Pendidikan,
Kesos

100%

2.c.

Proporsi siswa di tingkat 1 SD
yang berhasil menyelesaikan
pendidikan dasar 9 tahun

Provinsi
Kabupaten

Sektor
Pendidikan

100%

56.81%
(Diknas 2006)

2.d.

Angka kelulusan SD

Provinsi
Kabupaten

Sektor
Pendidikan

100%

97,95%
(Diknas 2010)

2.e.

Angka kelulusan SMP

2.f.

Angka putus sekolah SD

2.g.

Angka putus sekolah SMP

Provinsi
Kabupaten
Provinsi
Kabupaten
Provinsi
Kabupaten

Sektor
Pendidikan
Sektor
Pendidikan
Sektor
Pendidikan

2.h.

Angka melanjutkan ke SMP

Provinsi
Kabupaten

Sektor
Pendidikan

100%

76,00%
(Diknas 2010)

2.i.

Angka melanjutkan ke SM

Provinsi
Kabupaten

Sektor
Pendidikan

100%

75.33% (Diknas
2010)

100%

100%
1%
1%

94,82%
(Diknas 2010)
1,65%
(Diknas 2010)
2.06%
(Diknas 2010)

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
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3.1.a.

Rasio jenis kelamin Angka
Partisipasi Murni (RAPM) anak
Nasional*
perempuan terhadap anak
Provinsi*
laki-laki di jenjang pendidikan
Sekolah Dasar

BPS Susenas,
Sektor
Pendidikan

100

98,80%
(Susenas 2011)

3.1.b.

Rasio jenis kelamin Angka
Partisipasi Murni (RAPM) anak
Nasional*
perempuan terhadap anak
Provinsi*
laki-laki di jenjang pendidikan
di SMP

BPS Susenas,
Sektor
Pendidikan

100

103,45%
(Susenas 2011)

Target
(2015)

Pencapaian

BPS Susenas,
Sektor
Pendidikan

100

101,40%
(Susenas 2011)

3.1.d.

Rasio jenis kelamin Angka
Partisipasi Murni (RAPM) anak
Nasional*
perempuan terhadap anak
Provinsi*
laki-laki di jenjang pendidikan
di PT

BPS Susenas
Kor/Dikti

100

97,82%
(Susenas 2011)

3.1.x.

Rasio perempuan/laki-laki
melek huruf berusia 15-24
tahun

Provinsi*

BPS Kor Susenas

100

99,95%
(Susenas 2011)

3.2.

Kontribusi perempuan dalam
pekerja upahan di sektor non
pertanian

Nasional*
Provinsi*

BPS Sakernas

50%

36,67%
(Sakernas
2011)

3.2.x.

Kontribusi perempuan terdidik
dalam pekerja upahan di
Provinsi
sektor non-pertanian

BPS Sakernas

50%

3.3.

Proporsi anggota parlemen
perempuan

Nasional*
Provinsi*

KPU

30%

3.a.

Proporsi camat perempuan

Kabupaten*

Setda/BKD

30%

3.b.

Proporsi lurah/kepala desa
perempuan

Kabupaten*
Setda/Bappeda
Kecamatan*

30%

3.c.

Proporsi anggota baperjakat
perempuan

Provinsi*
Kabupaten*

30%

Indikator

Tingkat

Sumber

3.1.c.

Rasio jenis kelamin Angka
Partisipasi Murni (RAPM) anak
Nasional*
perempuan terhadap anak
Provinsi*
laki-laki di jenjang pendidikan
di SM

Setda/BKD

18,40% (KPU
2011)

Menurunkan Angka Kematian Anak
Target 4. Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990-2015
4.1.

Angka Kematian Balita (AKBA)
per 1.000 kelahiran hidup

Nasional
Provinsi

BPS, SDKI

4.1.x

Kasus Kematian Balita

Provinsi*

Sektor Kesehatan

32

44 (SDKI 2007)

menurun
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Indikator

Tingkat

Sumber

4.2.

Angka Kematian Bayi (AKB)
per 1.000 kelahiran hidup

Nasional
Provinsi

BPS, SDKI

4.2.x

Kasus Kematian Bayi

Provinsi*

Sektor Kesehatan

4.3.

Proporsi anak usia 1 tahun
diimunisasi campak

Nasional*
Provinsi*

4.a.

Persentase pemberian Air
Susu Ibu (ASI) ekslusif

Kabupaten

Sektor Kesehatan

4.b.

Desa/kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)

Kecamatan

Sektor
Kesehatan, BPS

BPS, SDKI

Target
(2015)
23 (MDG)
24 RPJMN
2014

Pencapaian
34 (SDKI 2007)

menurun

100%

100%
(80%
Kemenkes
2010)

67%
(SDKI 2007);
74,5%
(Riskesdas
2010); 87,30%
(Susenas 2011)
15,3%
(Riskesdas
2010)

100%

Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 5.A. Menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara tahun 1990-2015
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5.1.

Angka Kematian Ibu (AKI) per100.000 kelahiran hidup

Nasional
Provinsi

BPS, SDKI

5.x.

Kasus kematian ibu

Provinsi*

Sektor Kesehatan

5.2.

Proporsi kelahiran yang
ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih

Nasional*
Provinsi*

BPS Susenas
KOR, SDKI,
Sektor Kesehatan

5.a.

Cakupan ibu hamil dengan
komplikasi yang ditangani

Kabupaten

Sektor Kesehatan

102 (MDG
2009),
118 (Target
DepKes
RPJMN
2009-14)

228 (SDKI
2007)

90%

85,25%
(BPS 2011

Indikator

Tingkat

Sumber

Target
(2015)

Pencapaian

100%

71,21% (BKKBN
2010)

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

5.3.

Angka pemakaian kontrasepsi
(CPR) bagi PUS (Pasangan
Usia Subur) usia 15-49 tahun
semua cara

Nasional
Provinsi*

BPS SDKI/Sektor
Kesehatan/KB

5.4.

Angka kelahiran pada remaja
perempuan usia 15-19
tahun/Age Specific Fertility
Rate (ASFR) per 1.000
perempuan usia 15-19 tahun)

Nasional
Provinsi*

BPS, SDKI, Sektor
Kesehatan

35 (SDKI 2007)

5.5.a.

Cakupan pelayanan antenatal
sedikitnya satu kali kunjungan

Nasional
Provinsi*

BPS, SDKI, Sektor
Kesehatan

93,3% (SDKI
2007)

5.5.b.

Cakupan pelayanan antenatal
4 kali kunjungan

Nasional
Provinsi*

BPS, SDKI, Sektor
Kesehatan

81,5% (SDKI
2007)

5.6.

Kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenuhi (unmet need)

Nasional
Provinsi*

BPS SDKI/Sektor
KB/ Kesehatan

5.b.

Persentase remaja yang
mendapat penyuluhan
tentang kesehatan reproduksi

Kabupaten

Sektor
Kesehatan/KB

6%

16,52% (BKKBN
2010)

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.

Prevalensi HIV/AIDs dari total
populasi (%)

Nasional*
Provinsi*

Kem. Kesehatan,
KPAN

6.x.

Prevalensi HIV dan AIDS dari
total populasi

Nasional*
Provinsi*

Kem. Kesehatan,
KPAN

6.2.

Penggunaan kondom pada
hubungan seks berisiko tinggi
terakhir

Nasional,
Provinsi

BPS, SKRRI

< 0,5%
(RPJMN
2014)

0,3%
(Kemenkes
2011)

Perempuan
35%, Laki-laki
15,4% (STBP,
Kemenkes
2011)
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Indikator

Tingkat

Sumber

6.3.

Proporsi penduduk usia 1524 tahun yang mempunyai
pengetahuan komprehensif
tentang HIV/AIDS (PPK-HIV/
AIDS)

Nasional,
Provinsi

BPS SDKI, SKRRI,
KPAN

6.a.

Kasus Kematian Pasien AIDs

Kabupaten

PP & PL Depkes

6.b.

Rasio pemakai kondom pada
pasangan usia subur (PUS)
usia 15-49 tahun

Provinsi*,
Kabupaten*

SKPD
Kesehatan/KB

Target
(2015)

Pencapaian
Belum menikah:
Perempuan:
19,8%, laki-laki
20,3%
Menikah:
perempuan
11,9% laki-laki:
15,4%(BPS
Riskesdas
2010)

Target 6.B. Mencapai akses pengobatan untuk semua yang membutuhkan pengobatan
6.5.

Proporsi penduduk terinfeksi
HIV lanjut yang mempunyai
akses pada obat antiretroviral

Nasional*
Provinsi*

84,1%
(Kemenkes
2011)

Sektor Kesehatan

Target 6.C. Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya
pada 2015
1,75%
(Kemenkes
Angka kejadian malaria (per
Nasional*
6.6.a.
Sektor Kesehatan
2010),
1.000 penduduk)
Provinsi*
2,4% (Riskesdas
2010)
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6.6.b.

Angka kematian malaria

Nasional*
Provinsi*

Sektor Kesehatan

6.7.

Proporsi Balita yang tidur
dengan kelambu yang telah
diproteksi dengan insektisida

Nasional
Provinsi*

BPS SDKI, Sektor
Kesehatan

6.8.a.

Prevalensi TB (insidens per
100.000 penduduk) dan

Nasional
Provinsi*

TB Global WHO,
Sektor Kesehatan

0,4% (Profil
Kesehatan
2007)
16,0%
(Riskesdas
2010)
224
(RPJMN
2014)

289 (Global
WHO 2011)

Indikator

Tingkat

Sumber

Target
(2015)

Pencapaian

6.8.b.

Angka kematian karena
tuberkulosis (per-100,000
penduduk)

Nasional
Provinsi*

TB Global WHO,
Sektor Kesehatan

6.9.a.

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

Nasional
Provinsi*

TB Global WHO,
Sektor Kesehatan

70% (MDG)
90%
(RPJMN
2014)

82,69%
(Kemenkes
2011)

6.9.b.

Proporsi kasus tuberculosis
yang diobati dan sembuh
melalui DOTs (Directly
Observed Treatment
shortcourse Chemotherapy)/
Angka kesembuhan pasien Tb
paru BTA positif

Nasional
Provinsi*

TB Global WHO,
Sektor Kesehatan

85% (MDG)
88%
(RPJMN
2014)

90,29%
(Kemenkes
2011)

6.c.

Annual Parasite Incidence
(API) (‰)

Provinsi,
Kabupaten

Sektor Kesehatan

6.d.

Annual Malaria Incidence
(AMI) (‰)

Provinsi,
Kabupaten

Sektor Kesehatan

6.e.a.

Angka kesakitan penyakit
kusta per 10.000 penduduk

Provinsi,
Kabupaten

Sektor Kesehatan

6.e.b.

Angka penemuan penderita
kusta (NCDR) (per 10.000
penduduk)

Provinsi,
Kabupaten

Sektor Kesehatan

6.f.b.

Case Fatality Rate (CFR) DBD

Provinsi,
Kabupaten

Sektor Kesehatan

6.g.

Angka kesakitan filariasis

Provinsi,
Kabupaten

Sektor Kesehatan

6.h.

Case Fatality Rate (CFR)
Diare saat KLB

Provinsi,
Kabupaten

Sektor Kesehatan

27 (Global WHO
2011)

0,16‰
(Kemenkes
2008)
17,77
(Kemenkes
2008)
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Indikator

Tingkat

Sumber

Target
(2015)

Pencapaian

Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target 7.A. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional
serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang
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7.1.

Rasio luas lahan yang tertutup
pepohonan berdasarkan hasil
Nasional*
pemotretan citra satelit dan
Provinsi*
survey foto udara terhadap
luas daratan

Sektor
Kehutanan

7.1.x.

Proporsi luas areal rehabilitasi

Provinsi,
Kabupaten

BPS, Sektor
Kehutanan

7.2.

Jumlah emisi karbon dioksida
CO2 per kapita

Nasional*
Provinsi*

KNLH, KESDM

7.3.

Jumlah konsumsi bahan
perusak ozon (BPO)

Nasional

KNLH

7.4.

Proporsi tangkapan ikan
yang berada dalam batasan
biologis yang aman

Nasional

Kementrian
Kelautan dan
Perikanan

7.5.

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

Nasional*
Provinsi*

KNLH, Sektor
Kehutanan

7.5.x.

Rasio luas kawasan lindung
(RKL) terhadap luas wilayah

Nasional*
Provinsi*

Sektor LH

7.6.

Rasio kawasan konservasi
perairan terhadap total luas
perairan teritorial

Nasional*
Provinsi*

KNLH,
Kementrian
Kelautan dan
Perikanan

52,53%
(Kemenhut
2010)

Berkurang
26% pada
2020

0 CFCs
(KNLH
2009)

Meningkat

1.791.372 Gg
CO2e (KLH
2005)
0 CFCs, Halon,
CTC, TLA,
metil bromida
6.689,21 metrik
ton HcFc (KNLH
2011)

27,54%
(Kemenhut
2010)

4,97% (KKP
2011)

Indikator

Tingkat

Sumber

7.a.

Proporsi penduduk yang
menggunakan bahan bakar
padat

Provinsi

BPS Podes

7.b.

Proporsi pabrik yang
mempunyai pengolahan
limbah

Provinsi,
Kabupaten

Sektor LH

7.c.

Proporsi luas konservasi
daratan

Provinsi,
Kabupaten

Dephut/Pemda,
Sektor LH

7.d.

Proporsi luas konservasi laut

Provinsi,
Kabupaten

Dephut/Pemda,
Sektor LH

Target
(2015)

Pencapaian

7B. Menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati dan mencapai penurunan tingkat kerusakan yang
signifikan pada tahun 2010
7.7.

Proporsi species yang
terancam kepunahan

NA

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 & perdesaan

Nasional*
Provinsi*

BPS Susenas Kor

68,87%

42,76%
(BPS 2011)

7.8.a.

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

Nasional*
Provinsi*

BPS Susenas Kor

75,29%

40,52%
(BPS 2011)

7.8.b.

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

Nasional*
Provinsi*

BPS Susenas Kor

65,81%

44,96%
(BPS 2011)

7.9.

Proporsi rumah tangga
dengan akses berkelanjutan
terhadap sanitasi dasar di
perkotaan & perdesaan

Nasional*
Provinsi*

BPS Susenas Kor

62,41%

55,60%
(BPS 2011)

7.9.a.

Proporsi rumah tangga
dengan akses berkelanjutan
terhadap sanitasi dasar di
perkotaan

Nasional*
Provinsi*

BPS Susenas Kor

76,82%

72,54%
(BPS 2011)
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Indikator

Tingkat

Sumber

7.9.b.

Proporsi rumah tangga
dengan akses berkelanjutan
terhadap sanitasi dasar di
perdesaan

Nasional*
Provinsi*

BPS Susenas Kor

7.e.

Proporsi mata air di
kabupaten yang digunakan
sebagai sumber air minum

Kabupaten

Sektor LH

7.f.

Ketersediaan debit air alam
bagi penduduk

Kabupaten

Sektor LH

Target
(2015)
55,55%

Pencapaian
38,97%
(BPS 2011)

Target 7.D. Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh
(minimal 100 juta) pada 2020
BPS, Kor/Modul
12,57
Proporsi rumah tangga kumuh Provinsi*
Perumahan
6% (2020)
7.10.
(Susenas 2011)
perkotaan
Kabupaten
Susenas
Proporsi rumah tangga di
Kabupaten
BPS, Podes
7.g.
kawasan kumuh
7.h.

Persentase rumah tangga di
kawasan rawan bencana

Kabupaten*

BPS, BNPB, Kesos

7.i.

Proporsi rumah tangga
dengan status rumah tetap
dan terjamin

Provinsi*

BPS Susenas

7.j.

Proporsi rumah tangga
dengan sertifikat kepemilikan
tanah dari Badan Pertanahan
Nasional (BPN)

Provinsi

BPN

Sumber:
1. UN MDGs Indicators Official List:
http://unstats.un.org/unsd/mdg/host.aspx?content=indicators/officiallist.htm
2. Pedoman Penguatan dan Penyempurnaan Data Sektoral, Buku Seri 9, BPS, CIDA, UNICEF, Jakarta
2008
3. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010, Kementerian PPN/Bappenas,
Jakarta 2010
4. Serial Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah –
Definisi Operasional Indikator MDGs. Kementerian PPN/Bappenas, BPS. Jakarta 2011

Untuk menghitung nilai-nilai indikator di atas dapat menggunakan formula baku yang ada pada buku
Pedoman Penguatan dan Penyempurnaan Data Sektoral, Buku Seri 9, BPS, CIDA, UNICEF; atau buku lain
yang ditujukan untuk tingkat provinsi. Selanjutnya, untuk mendapatkan data sampai tingkat kecamatan
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dan desa selain beberapa data dapat dikumpulkan oleh UPTD terkait dan SKPD kecamatan, juga masih
perlu dilakukan suatu Survey MDGs Tingkat Kecamatan. Keterangan lengkap mengenai survey ini dapat
dibaca di buku Metode Survey MDGs Tingkat Kecamantan, Buku Seri 4, BPS, CIDA, UNICEF, Jakarta
2007 dan Panduan Penyusunan Materi Rancangan Survei untuk Para Perancang Survey MDGs Tingkat
Kecamatan, Buku Seri 5, BPS, CIDA, UNICEF, Jakarta 2008. Sementara itu, keterangan lebih rinci tentang
teknik mengumpulkan dan mendukung ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan
variabel penyusun indikator MDGs yang khas di daerah dalam rangka mendukung kegiatan P3BM dapat
dikembangkan oleh instansi terkait dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
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4.1. Pengantar
Bab ini secara khusus akan mengulas secara mendalam mengenai alat kartu penilaian MDGs (MDGs
Scorecard). Dalam uraiannya akan disampaikan secara detil mengenai konsep hingga teknis penyusunan
kartu penilaian ini dan secara khusus akan diulas bagaimana formula dalam menentukan status
pencapaian target MDGs.
4.1.1. Tujuan
Dengan mendalami dan mempraktekkan Bab ini maka diharapkan para pembaca akan memiliki:
1. Pemahaman mengenai manfaat dan aplikasi kartu penilaian MDGs khususnya untuk perencanaan dan
penganggaran bagi masyarakat miskin.
2. Kemampuan teknis untuk mengolah data MDGs dan menghasilkan kartu penilaian MDGs menggunakan
perangkat lunak MS Excel dan MS Powerpoint.
4.1.2. Pengertian dan Lingkup Kartu Penilaian MDGs
Kartu penilaian MDGs (MDGs Scorecard) merupakan kartu yang dapat memberikan penilaian atas
pencapaian target MDGs dengan acuan standar global yang telah disepakati oleh negara-negara anggota
PBB. Tenggat waktu yang disepakati untuk pencapaian target MDGs ini adalah tahun 2015. Kartu ini
dapat pula digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan kabupaten/kota, dibandingkan dengan
pencapaian tingkat provinsi dan nasional, apakah pencapaiannya lebih baik atau lebih buruk.
Kartu penilaian MDGs memiliki fokus untuk melihat pencapaian atas target-target standar yang telah
ditetapkan dalam deklarasi MDGs, yang berarti bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penilaian
ini seluruhnya menggunakan indikator MDGs. Meski demikian pada prinsipnya indikator-indikator penilaian
ini dapat diselaraskan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Indikator standar MDGs yang dianggap
kurang relevan bagi suati daerah dapat dilokalkan dan diselaraskan dengan mempertimbangan kebutuhan
daerah, atau tidak dimasukkan samasekali dalam kartu penilaian.
Dalam perkembangannya kartu penilaian ini dapat pula digunakan untuk penilaian pencapaian
pembangunan non-MDGs, seperti penilaian pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau
pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk kebutuhan ini, tentu saja indikator-indikator yang
digunakan perlu dimodifikasi dengan menggunakan standar penilaian sesuai dengan masing-masing
ukuran.
4.1.3. Manfaat Kartu Penilaian MDGs
Kartu penilaian MDGs berguna untuk mengetahui pencapaian pembangunan kabupaten/kota atas target
MDGs. Kartu ini disimbolkan dalam tiga warna, yaitu:
•
•
•
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Warna merah menunjukkan pembangunan masih “jauh dari arah pencapaian”
Warna kuning menunjukkan “dalam arah pencapaian”
Warna hijau menunjukkan “telah mencapai target”

Dengan demikian, melalui kartu penilaian ini dapat diketahui pencapaian kabupaten/kota atas target
MDGs baik secara umum untuk seluruh indikator maupun untuk setiap indikator, serta dapat dibandingkan
dengan pencapaian di tingkat provinsi maupun nasional. Melalui kartu ini, daerah dapat melihat indikator
yang pencapaiannya masih kurang dan harus menjadi fokus untuk percepatan pencapaiannya.
4.1.4. Prasyarat Aplikasi Penyusunan Kartu Penilaian MDGs
Untuk dapat menghasilkan kartu penilaian MDGs maka seseorang harus memiliki kemampuan:
•
•

Dasar-dasar operasi Windows
Dasar-dasar operasi perangkat lunak MS Excel dan MS Powerpoint

Sedangkan untuk kebutuhan perangkat keras (komputer) tidak dibutuhkan spesifikasi khusus karena
program yang digunakan relatif telah tersedia di seluruh komputer yang memiliki aplikasi MS Office standar.

4.2. Menyusun Kartu Penilaian MDGs
Kartu penilaian MDGs merupakan alat yang sederhana baik dalam pembuatan, cara penyajian dan
analisanya. Berikut ini alur penyusunan kartu penilaian MDGs dan langkah-langkah untuk menghasilkannya.

Gambar 4.1. Alur Penyusunan Kartu Penilaian MDGs
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Langkah-langkah dan perintah teknis untuk penyusunan kartu penilaian MDGs, diuraikan berikut ini.
Langkah 1. Mengenal indikator MDGs dan sumber data
MDGs menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan, memiliki tenggat waktu
dan kemajuan yang terukur. Batas waktu yang disepakati untuk pencapaian target MDGs ini adalah
tahun 2015. Penjelasan secara rinci mengenai indikator MDGs dan sumber data dapat dilihat pada
Bab III mengenai Data dan Sumber data. Langkah teknis paling penting dari pengenalan indikator MDGs
dan sumber data ini adalah mengetahui indikator MDGs apa saja yang tersedia di kabupaten/kota
bersangkutan dan data tersebut dapat diperoleh dari instansi mana.
Langkah 2. Menyiapkan tabel indikator MDGs
Tabel Indikator MDGs dapat dibuat dalam program Excel, contoh format dan isian tabel dapat dilihat
dalam contoh tabel berikut.

Nilai indikator MDGs yang akan dimanfaatkan dalam kartu penilaian dapat diperoleh dengan dua cara
yaitu: nilai indikator yang sudah jadi dan nilai indikator yang harus diolah. Nilai indikator yang sudah
jadi merupakan nilai yang langsung dapat digunakan dari sumbernya, misalnya: proporsi penduduk di
bawah garis kemiskinan, angka melek huruf 15-24 tahun, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian
bayi (AKB) dan sebagainya. Walaupun demikian ketersedian dan kualitas datanya dapat berbeda-beda
antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nilai tersebut dapat digunakan langsung untuk menyusun
kartu peniliaian MDGs, karena telah disiapkan di SKPD atau BPS daerah sesuai dengan definisi indikator
MDGs. Sementara itu, nilai indikator yang harus diolah, misalnya: angka partisipasi murni perempuan
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terhadap laki-laki di jenjang SD/SMP dan prevalensi balita kurang gizi. Indikator angka partisipasi murni
perempuan terhadap laki-laki harus diolah dari data dasar jumlah anak perempuan pada usia dan jenjang
pendidikan tertentu yang dibandingkan dengan jumlah anak perempuan usia tersebut di daerah yang
sama untuk nilai indikator APM perempuan yang diperbandingkan dengan APM laki-laki, dihitung dengan
caya yang sama. Sedangkan indikator prevalensi balita kurang gizi diperoleh dengan menjumlahkan
total balita gizi kurang dan gizi buruk yang dibandingkan dengan total balita di daerah tersebut. Untuk
penjelasan rinci mengenai definisi, manfaat dan metode pengukuran dari indikator MDGs dapat dilihat
dalam Serial Pedoman Teknis: Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah:
Definisi Operasional Indikator MDGs, terbitan Bappenas 2011. Selain sebagai referensi lain tersedia buku:
MDGs: Pedoman Penguatan dan Penyempurnaan Data Sektoral, terbitan BPS 2008.
Langkah 3. Menentukan kategori pencapaian target MDGs
Penentuan kategori pencapaian target MDGs yang disimbolkan dengan warna secara umum dibagi menjadi
dua:
1. Untuk indikator MDGs yang memiliki target kuantitatif.
Penentuan kategori warna menggunakan nilai indeks indikator (NII) indikator dengan rumus sebagai
berikut:
a. Untuk target dengan nilai minimum
b. Untuk target dengan nilai maksimum
dimana ; NII = Nilai indeks indikator
x = Nilai indikator
T = Nilai target MDGs 2015
NII ≤ 0
0 < NII ≤ 0,25
NII > 0,25

NII = (x-T)/T
NII = (T-x)/T

NII = Hijau
NII = Kuning
NII = Merah

Penentuan interval NII untuk indikator yang memiliki target kuantitatif menggunakan konsep distribusi
data kurva normal. Dengan mengadopsi sebaran kurva normal, secara sederhana dapat dianalogikan
indikator dengan pencapaian dibawah 75% dari target dinilai merah yang identik dengan NII di atas 0,25,
lebih dari 75% hingga kurang dari 100% dinilai kuning yang identik dengan NII antara 0 hingga 0,25,
sedang pencapaian 100% atau lebih dinilai hijau yang identik dengan NII kurang dari 0.
Target dengan nilai minimum adalah target pencapaian dengan arah penurunan, misalnya untuk indikator:
proporsi penduduk miskin, prevalensi malnutrisi, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKB)
dan sebagainya. Target dengan nilai maksimum adalah target pencapaian dengan arah peningkatan,
misalnya untuk indikator: angka partisipasi murni (APM), kelahiran ditolong tenaga kesehatan, cakupan
air bersih dan sebagainya.
Contoh perhitungan untuk penentuan NII adalah sebagai berikut:
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Contoh 1, untuk perhitungan target maksimum.
Data indikator (X) APM SMP kabupaten Y = 64,30 %
Target MDGs (T) APM SMP
= 100,00 %
Maka NII APM SMP Kabupaten Y adalah;
NII = (100,00 – 64,30)/100,00
= 0,33
Maka indikator APM SMP Kabupaten Y merah, karena NII-nya di atas 0,25
Contoh 2, untuk perhitungan target minimum.
Data indikator (X) AKI kabupaten Y
= 135
Target MDGs (T) AKI
= 110
Maka NII AKI Kabupaten Y adalah;
NII = (135 – 110)/110
= 0,23
Maka indikator AKI Kabupaten Y adalah kuning, karena NII-nya diantara 0 sampai dengan 0,25
2. Untuk indikator MDGs yang tidak memiliki target kuantitatif.
Terdapat beberapa indikator yang secara global tidak ditetapkan standar kuantitatifnya, misalnya indikator
prevalensi penyakit menular yang mempunyai target “melawan penyebaran”. Untuk indikator seperti ini
digunakan rumus:
a. Untuk nilai proporsi dengan penyebut per 100.000 digunakan rumus:
X-((JP/100.000) x 0,01)
1
x
JP/100.000 x 0,01
100
b. Untuk nilai proporsi dengan penyebut per 1.000 digunakan rumus:
NII =

NII =

X-((JP/1.000) x 0,01)
x
JP/1.000 x 0,01

NII ≤ 0,025
0,025 < NII ≤ 0,05
NII > 0,05

1
100

NII = Hijau
NII = Kuning
NII = Merah

dimana, NII = Nilai indeks indikator
JP = Jumlah populasi
X = jumlah kasus penyakit
Dimana prevalensi (P) = (jumlah kasus /jumlah penduduk) x 100.000 atau
(jumlah kasus/jumlah penduduk) x 1.000
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Dengan demikian untuk perhitungan NII penyakit ini harus diketahui data jumlah kasus penyakit dan
jumlah penduduk wilayah bersangkutan. Penentuan interval NII untuk indikator yang tidak memiliki target
kuantitatif menggunakan konsep tingkat toleransi 1%, dengan tetap mengadopsi sebaran kurva normal
dalam penentuan intervalnya.
Contoh perhitungan untuk penentuan NII untuk nilai proporsi dengan penyebut per 100.000 adalah
sebagai berikut:
Jumlah penduduk (JP) kabupaten Y
Kasus HIV/AIDS (X) kabupaten Y
Maka Prevalensi HIV/AIDS (P) kab. Y

= 782.945
=5
= (5/782.945) x 100.000
= 0,638

Maka NII HIV/AIDS kabupaten Y adalah:
NII =

5-((782.945/100.000) x 0,01)
782.945/100.000 x 0,01

x

1
100

= 0,629
Maka indikator HIV/AIDS di kabupaten Y adalah merah karena nilai NII-nya diatas 0,05.
Contoh perhitungan untuk penentuan NII untuk nilai proporsi dengan penyebut per 1.000 adalah sebagai
berikut:
Jumlah penduduk (JP) kabupaten Y
Kasus (X) malaria kabupaten Y
Prevalensi (P) malaria kabupaten Y

= 1.345.566
= 78
= (78/1.345.566) x 1.000
= 0,058

Maka NII malaria kabupaten Y adalah:
NII =

78-((1.345.566/1.000) x 0,01)
x
1.345.566/1.000 x 0,01

1
100

= 0,048
Maka indikator malaria di kabupaten Y adalah kuning karena nilai NII-nya berada dalam kisaran 0,025
sampai 0,05.
Langkah 4. Menghasilkan grafik per indikator
Grafik yang akan digunakan dalam kartu penilaian MDGs dapat menggunakan program MS Excel yang
relatif sederhana. Berikut langkah-langkah teknis membuat grafik untuk MS Office 2007.
1. Pada tabel indikator MDGs, pilih atau blok baris uraian target MDGs, angka target 2015 hingga angka
Sikka 2007(sesuaikan dengan tabel masing-masing), seperti contoh berikut ini:
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2. Klik pada menu insert, pilih bar dengan opsi 2-D Bar.

Maka akan keluar gambar grafik seperti berikut ini:
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3. Untuk mengubah keterangan ordinat pada sumbu Y dilakukan dengan cara: klik pada Chart Area,
kemudian pilih Select Data maka akan keluar tampilan seperti di berikut ini:

4. Edit Horizontal (category) Axis label dengan cara klik pada Edit dan blok atau pilih judul kolom MDGs
Target 2015 hingga Sikka 2007, klik OK.

5. Untuk mengubah warna balok grafik sesuai dengan warna indeks indikator pada tabel, dapat dilakukan
dengan cara: Klik kanan pada balok grafik yang dituju, pilih Format Data Point.
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6. Pilih warna sesuai tabel seperti gambar berikut ini.

7. Untuk memberi keterangan nilai pada balok grafik, gunakan: klik kanan pada balok grafik, pilih Add
Data Labels.
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Untuk MS Office 2003 berikut langkah-langkah teknisnya:
1. Pada tabel indikator MDGs, pilih atau blok baris uraian target MDGs, angka target 2015 hingga angka
Sikka 2007(sesuaikan dengan tabel masing-masing), seperti contoh berikut ini:

2. Klik pada menu Chart Wizard, pilih chart type Bar, klik Next
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3. Pada Category (X) axis label, pilih atau blok kolom judul target MDGs 2015 hingga Sikka 2007
sehingga akan muncul gambar seperti di bawah ini, kemudian klik Next hingga Finish.
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4. Untuk mengubah warna balok grafik sesuai dengan warna indeks indikator pada tabel, dapat dilakukan
dengan cara: Klik kanan pada balok grafik yang dituju, pilih Format Data Point, sebagaimana perintah
dalam MS Office 2007.
Langkah 5. Menyajikan kartu penilaian MDGs
Untuk kepentingan presentasi kartu penilaian MDGs dapat kita buat dalam program microsoft powerpoint.
Kartu penilaian MDGs secara lengkap merupakan kartu yang terdiri atas:
•
•
•

Halaman judul
Grafik dengan keterangan per indikator, dibuat secara berurutan sesuai tabel indikator MDGs
kabupaten bersangkutan
Resume kartu penilaian

Langkah teknis untuk menyajikan kartu penilaian MDGs dalam program MS Powerpoint adalah sebagai
berikut:
1. Buka program MS Powerpoint.
2. Buat halaman judul kartu penilaian MDGs.
Contoh halaman judul dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:

Halaman judul ini dapat diberi tambahan gambar sesuai dengan kebutuhan, misalnya diberi lambang
daerah.
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3. Susun halaman berisi grafik per indikator. Untuk memudahkan pembacaan kartu penilaian ini maka
grafik disusun berurutan sebagaimana tabel. Caranya dengan copy gambar grafik dari program MS
Excel kemudian di-paste di halaman powerpoint di bawah judul.
4. Beri keterangan mengenai tujuan, target dan keterangan tambahan pada halaman grafik tersebut.
Tujuan pemberian keterangan tambahan adalah untuk memberikan penekanan pesan pada gambar
tersebut.
Contoh: Tampilan indikator rasio penduduk miskin pada Powerpoint;

5. Berikan resume status pencapaian MDGs pada bagian akhir kartu penilaian ini.
Contoh: Resume status pencapaian MDGs Kabupaten

6. Kemudian simpan file tersebut dengan nama “Kartu Penilaian MDGs Kab. X Tahun Y”. (sesuaikan
dengan kabupaten dan tahun data).
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4.3. Analisa Pohon Masalasah untuk Perencanaan Program dan Kegiatan
Untuk menelisik dan memperdalam proses identifikasi akar persoalan pembangunan yang telah
teridentifikasi dalam kartu penilaian MDGs, dapat digunakan metodologi analisa pohon masalah. Pohon
masalah adalah suatu teknik untuk mengidentifikasikan semua masalah dalam suatu situasi tertentu
dan memperagakan informasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Analisis pohon masalah
membantu untuk menemukan solusi dengan memetakan sebab dan akibat disekitar masalah utama untuk
membentuk pola pikir, tetapi dengan lebih terstruktur.
Dalam kaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran, pohon masalah akan sangat berguna untuk
menggali lebih dalam akar penyebab dari permasalahan-permasalahan yang telah teridentifikasi dalam
kartu penilaian MDGs.
Analisa pohon masalah ini memiliki manfaat:
1. Mengidentifikasi masalah dan penyebabnya secara detil, dalam hal ini masalah dapat dipecah
menjadi potongan-potongan yang lebih dapat didefinisikan.
2. Memandu mempertajam penyusunan perencanaan program dan kegiatan karena detil dan cakupan
permasalahan telah didefinisikan dengan lebih jelas.

4.3.1. Penyusunan Analisa Pohon Masalah
Untuk dapat menghasilkan analisa pohon masalah maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
1. Identifikasi dan formulasi masalah inti yang menjadi isu, masalah ini dapat diperoleh dari berbagai
sumber: Kartu penilaian MDGs, laporan hasil evaluasi atau dokumen lain yang relevan.
2. Buat pernyataan masalah itu dalam kalimat negatif dan pendek. Letakkan pada posisi paling atas
dari pohon masalah sebagai manifestations atau perwujudan masalah. Dalam konteks HRBA (human
right based approach) masalah merupakan pernyataan dari tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat
(rights not fulfilled).
3. Analisis dan identifikasi : sebab langsung (immediate cause), sebab tidak langsung (underlying
causes) dan akar masalah (root causes). Immediate causes berhubungan dengan “status” kondisikondisi yang merupakan penyebab langsung timbulnya masalah. Underlying causes merupakan
penyebab-penyebab tidak langsung timbulnya masalah, biasanya berhubungan dengan: services
(pelayanan), acces (akses), policies (kebijakan) dan practices (praktik). Sedangkan akar masalah
merupakan penyebab paling dasar dari sebuah masalah yang banyak berhubungan dengan: society
(kemasyarakatan), pattern of discrimination (pola diskriminasi), exclusion (pengecualian) and
powerlessness (ketidakberdayaan).
4. Mengecek hubungan kausal yang logis. Penyebab terletak di bawah sedangkan akibat terletak di atas.
5. Review kembali pohon masalah yang telah dibuat, jika perlu verifikasi dan validasi untuk kelengkapan
pohon masalah.
Berikut ini contoh pemanfaatan analisa pohon masalah untuk mendalami akar masalah tingginya angka
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kematian bayi di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari bagan di atas diidentifikasi tiga rantai masalah tingginya angka kematian bayi yakni; rendahnya
tingkat pengetahuan ibu yang disebabkan oleh tingkat pendidikan ibu yang rendah dengan akar masalah
pernikahan usia muda. Rantai kedua adalah sarana kesehatan yang kurang disebabkan sulitnya akses
terhadap sarana kesehatan dengan akar masalah anggaran untuk prasarna jalan yang kurang. Kemudian
rantai ketiga adalah berat badan lahir kurang yang disebabkan oleh kurang energi protein dengan akar
masalah rendahnya ekonomi keluarga atau kemiskinan.

4.3.2. Penyusunan Program dan Kegiatan
Langkah teknis penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pohon masalah adalah sebagai berikut:
1. Buat pohon tujuan dengan membuat seluruh pernyataan masalah dari pohon masalah menjadi
kalimat positif. Misalnya tingginya Angka Kematian Bayi menjadi Angka Kematian Bayi rendah.
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2. Pilih dari beberapa pernyataan positif tersebut yang dapat digunakan untuk intervensi program
dan kegiatan dengan mempertimbangkan lingkup tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD,
ketersediaan anggaran, waktu dan staf pelaksana. Dari pohon tujuan diatas maka dapat disusun
draft intervensi program dan kegiatan, berdasarkan masing-masing rantai dalam pohon tujuan. Dalam
contoh ini diambil rantai tujuan tingkat ekonomi tinggi, kebutuhan protein cukup dan berat badan
lahir normal.

Untuk rantai pohon tujuan yang lain, yaitu pernikahan cukup usia - tingkat pendidikan ibu memadai
dan ranatai anggaran jalan memadai - akses sarana kesehatan memadai - sarana kesehatan memadai,
dapat disusun hal yang serupa. Yang menjadi penting adalah dengan analisa pohon masalah dan pohon
tujuan ini dapat dilihat bahwa suatu masalah dapat diitevensi secara lintas sektoral, sehingga yang
bertanggungjawab terhadap suatu masalah bukan hanya SPKD bersangkutan namun dapat didukung dari
SPKD lainnya.

4.4. Kartu Penilaian SPM (SPM Scoarecard)
Sebagaimana yang telah dibahas pada sub bab terdahulu bahwa MDGs Scorecard dapat dikembangkan
dan disesuaikan dengan kebutuhan lain dalam pengukuran kinerja pembangunan, misalnya untuk
mengukur kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Standar
Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan SPM ini ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal dan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian dengan menerbitkan
Peraturan Menteri.
Berikut ini merupakan contoh pemanfaatan scorecard untuk pengukuran kinerja SPM yang disebut
SPM Scorecard atau Kartu Penilaian SPM. Metode, aplikasi dan analisa untuk Kartu Penilaian (SPM
Scorecard) ini sama persis dengan Kartu Penilaian MDGs, dengan menyesuaikan indikator dan targetnya

51

sesuai peraturan yang berlaku berkaitan dengan SPM. Sedikit perbedaan dengan MDGs Scorecard, SPM
Scorecard ini lingkupnya adalah bidang atau sektor, sehingga penyusun dan penggunannya adalah bidang
atau sektor teknis bersangkutan. Hingga saat ini, telah diterbitkan berbagai peraturan menteri yang
mengatur mengenai SPM untuk bidang atau sektor teknis, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan,
permukiman, keluarga berencana dan sebagainya. Sebagian indikator dalam Peraturan Menteri tersebut
untuk beberapa bidang telah mengadopsi indikator MDGs sehingga indikator dan targetnya sama persis
dengan MDGs.
Mengacu pada Permenkes No 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang SPM bidang kesehatan untuk
kabupaten/kota, berikut ini adalah contoh tabel Kartu Penilaian SPM untuk untuk kabupaten/kota:

Dengan metode perhitungan yang sama dengan MDGs scorecard, niliai indeks indikator (NII) didapatkan
dari rumus target maksimum karena indikator dalam SPM adalah target maksimum. Target maksimum
merupakan target pencapaian dengan arah peningkatan.
NII = (T-x)/T , dimana
T = Target SPM
X = nilai indikator SPM
Dengan kategori NII sebagai berikut:
NII ≤ 0 NII = Hijau
0 < NII ≤ 0,25 NII = Kuning
NII > 0,25 NII = Merah
Contoh perhitungannya sebagai berikut:
Indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan = 87,53 %
Target SPM pada tahun 2015 = 100%
Maka NII = (100-87,5)/100
= 0,125
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Dengan demikian indikator persalinan ditolong tenaga kesehatan di kabupaten ini masuk kategori kuning
karena NII-nya berada antara 0 dan 0,25.
Contoh tampilan SPM Scorecard sebagai berikut:

Untuk resume status pencapaian SPM dapat disajikan sebagaimana contoh berikut:
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BAB V
PEMETAAN UNTUK PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG TEPAT LOKASI

5.1. Pengantar
Bab ini akan membahas mengenai alat pemetaan (mapping), yang secara spesifik dalam isu
penanggulangan kemiskinan dikenal dengan idiom pemetaan kemiskinan (poverty mapping). Uraian
dalam bab ini menyangkut pengertian dan lingkup, ketersediaan data hingga teknis penyusunan peta
kemiskinan menggunakan perangkat lunak pemetaan.
5.1.1. Tujuan
Dengan mendalami dan mempraktekkan bab ini maka diharapkan para pembaca akan memiliki:
1. Pemahaman mengenai manfaat dan aplikasi pemetaan, khususnya pemetaan kemiskinan, sebagai
alat analisa untuk perencanaan dan penganggaran yang tepat lokasi.
2. Kemampuan teknis untuk mengolah data, menghasilkan dan menganalisa peta tematik, khususnya
peta kemiskinan, menggunakan perangkat lunak khusus pemetaan.
5.1.2. Pengertian dan ruang lingkup
Peta (map) adalah suatu gambaran permukaan bumi dengan berbagai kenampakannya pada suatu bidang
datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Dalam perkembangannya, pemanfaatan peta
telah masuk dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang pekerjaan, apalagi ilmu pemetaan telah banyak
terintegrasi dengan teknologi sistem informasi geografis (SIG). Salah satu pemanfaatan pemetaan dalam
perencanaan dan penganggaran yang berpihak masyarakat (pro-poor planning and budgeting) telah
melahirkan idiom yang dikenal dengan peta kemiskinan (poverty map).
Peta kemiskinan merupakan gambar yang menyajikan kondisi suatu wilayah dengan informasi detil
mengenai ukuran kemiskinan seperti; jumlah dan persentase penduduk miskin, prevalensi gizi buruk,
angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), penduduk buta huruf dan sebagainya. Dengan
demikian, peta kemiskinan termasuk dalam kategori peta tematik yang secara khusus memberi informasi
mengenai kemiskinan, baik ekonomi maupun non-ekonomi. Informasi kemiskinan yang digambarkan
dalam peta kemiskinan berasal dari berbagai sumber dan dapat disajikan dalam berbagai tingkatan
mulai nasional hingga kecamatan atau bahkan desa. Sedangkan pemetaan kemiskinan (poverty mapping)
merupakan proses bagaimana peta kemiskinan dihasilkan dan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.
Lingkup peta kemiskinan sangat tergantung dari akar masalah kemiskinan yang akan dijawab dan
ketersediaan data pendukung. Peta kemiskinan apa yang akan dihasilkan sangat tergantung dari isu
kemiskinan apa yang terjadi di wilayah tersebut, misalnya; jumlah dan persentase penduduk miskin,
prevalensi malnutrisi, akses air bersih dan sanitasi, dan sebagainya. Meski demikian untuk dapat
menghasilkan peta kemiskinan juga sangat tergantung pada ketersediaan dan kedalaman data yang
dimiliki, jika kita ingin menghasilkan peta sebaran akses air bersih di suatu kabupaten berarti harus
tersedia data sebaran akses air bersih per kecamatan atau desa.
5.1.3. Manfaat pemetaan
Pemetaan merupakan alat yang relatif sederhana, mudah diaplikasikan dan mampu memberikan informasi
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yang mudah dicerna. Dengan penyajian melalui gambar dan warna maka pemetaan dapat dipakai
sebagai alat analisa yang menarik dan mudah diinterpretasi. Beberapa manfaat pemetaan dalam proses
perencanaan dan penganggaran, adalah sebagai berikut:
•
•

•
•

Menjelaskan heteroginitas permasalahan dalam suatu wilayah tertentu, dimana setiap wilayah pada
dasarnya memiliki permasalahan yang bersifat spesifik, termasuk permasalahan kemiskinan
Memperbaiki penentuan sasaran intervensi [efisiensi anggaran, ketepatan sasaran, keterpaduan
antar program sektoral, mengurangi potensi konflik], dengan kata lain alat ini dapat mempertajam
sasaran [target] penerima manfaat atas program, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan
Mengevaluasi dampak berbagai kegiatan dan program pembangunan, termasuk permasalahan
kemiskinan, disamping untuk meneliti hubungan/ keterkaitan antar permasalahan
Memperjelas dukungan komitmen pencapaian RPJMD dan target MDGs dengan mendorong
keterpaduan kebijakan dan program pembangunan

Gambar di bawah ini adalah contoh peta kemiskinan yang menunjukkan sebaran penduduk miskin dari
tingkat provinsi hingga kecamatan.

Gambar 5.1. Peta Persentase Penduduk Miskin Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan
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Penjelasan dengan contoh aplikasi masing-masing di atas dapat dilihat pada bagian-bagian selanjutnya
dari bab ini.
5.1.4. Ketersediaan data pemetaan
Ketersediaan data pemetaan menyangkut dua hal yaitu data spasial dan atribut:
a. Data spasial (keruangan), yaitu data yang menunjukkan ruang, lokasi atau tempat di permukaan
bumi, salah satu bentuknya adalah peta. Peta ini dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya:
Bakosurtanal, Lapan dan BPS.
b. Data atribut (deskriptis), yaitu data yang terdapat pada ruang atau tempat. Atribut menjelaskan suatu
informasi. Data atribut diperoleh dari statistik, sensus, catatan lapangan dan tabular lainnya. Dalam
praktiknya, untuk pemetaan ini data bisa didapatkan dari : laporan dinas sektoral, publikasi dalam
angka, profil sektoral (kesehatan, pendidikan, pertanian dan sebagainya), dan sumber relevan lain.
5.1.5. Prasyarat aplikasi buku panduan bab pemetaan
Untuk dapat mengaplikasikan panduan pemetaan ini, khususnya pemetaan kemiskinan, terdapat beberapa
prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu:
a. Pengguna harus memiliki kemampuan dasar komputer
Kemampuan dasar komputer yang disyaratkan untuk bisa mengoperasikan sebagaimana dalam
panduan ini adalah sistem operasi dasar windows dan aplikasi Ms Office Excel.
b. Mempersiapkan peta administrasi dasar dengan kode wilayah.
Peta administrasi dasar memuat batas-batas administrasi kabupaten dan kecamatan, lebih ideal jika
tersedia hingga tingkat desa. Untuk pemetaan kemiskinan, secara praktis dapat menggunakan peta
indeks administrasi dari BPS terbaru yang memiliki kode wilayah. Jika peta versi BPS tidak tersedia
maka dapat menggunakan peta lain sepanjang memuat batas administrasi dengan kode wilayah yang
benar (pembahasan mengenai kode wilayah dapat dilihat pada bagian 5.25 mengenai peta dasar).
Peta indeks administrasi BPS menggunakan koordinat geografis dan bukan merupakan sumber data
yang valid untuk pengukuran luas wilayah administrasi. Untuk dapat menghasilkan peta kemiskinan
tingkat provinsi maka harus tersedia peta yang memuat batas administrasi kabupaten. Jika akan
menghasilkan peta kemiskinan tingkat kabupaten maka harus tersedia peta dengan batas administrasi
tingkat kecamatan dan seterusnya.
c. Mempersiapkan data yang akan dipetakan
Seperti diuraikan dalam bagian terdahulu menyangkut ketersediaan data, untuk pemetaan dapat
menggunakan data dari beragam sumber. Dalam praktiknya, untuk pemetaan ini data bisa didapatkan
dari : laporan dinas sektoral, publikasi dalam angka, profil sektoral (kesehatan, pendidikan dan
sebagainya), dan sumber-sumber lain. Khusus untuk tema kemiskinan berkaitan dengan jumlah
dan persentase penduduk miskin atau kepala keluarga (KK)/rumah tangga (RT) miskin, umumnya
data bersumber dari publikasi BPS atau kerjasama BPS dengan Bappeda. Saat ini juga telah tersedia
data PPLS 2011 di BPS yang dapat menginformasikan jumlah Rumah tangga miskin (RTM) di seluruh
Indonesia hingga tingkat desa/kelurahan.
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d. Memiliki perangkat lunak aplikasi pemetaan
Pada dasarnya pembuatan peta, termasuk peta kemiskinan, dapat dilakukan dengan berbagai perangkat
lunak pemetaan seperti; mapinfo, arcview, autocadmap, delta 9 dan lain sebagainya. Setiap perangkat
lunak memiliki keunggulan masing-masing dan dapat diaplikasikan untuk berbagai tujuan. Dalam
panduan ini digunakan perangkat lunak ArcGIS karena mempunyai keunggulan berbasis Windows dan
cukup sederhana untuk diaplikasikan, bahkan bagi orang yang tidak mempunyai latar belakang ilmu
pemetaan atau ilmu sejenis. Untuk mendukung operasi program dengan optimal, kapasitas komputer
yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan minimal yang dibutuhkan oleh perangkat lunak ini.
Kotak 5.1. Mendapatkan Peta Dasar
Untuk mendapatkan peta dasar administrasi dapat menghubungi:
1. BPS (Badan Pusat Statistik) di pusat atau daerah. Peta administrasi dari BPS tersedia di
di
BPS pusat, provinsi maupun kabupaten. Peta ini langsung bisa digunakan untuk kepentingan
ng
gan pemetaan sebaga
sebagaimana
g imana dalam panduan ini karena telah memuat kode wilay
wilayah.
yah.
2. Bakosurtanal (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional). Untuk mendapatkan
mendapatkaan
peta dasar dari Bakosurtanal dapat dilihat dalam website www.bakosurtanal.go.id dan
email: info@bakosurtanal.go.id. Peta administrasi dari Bakosurtanal belum seluruhnya
memiliki kode wilayah sehingga perlu diedit sebagaimana dalam langkah 2.1
3. Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kehutanan. Seluruh daerah yang telah memiliki Rencana Tata Ruang pasti memiliki peta dasar. Peta dasar di daerah umumnya berada
di di Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Kehutanan. Peta dasar dari daerah
ah
umumnya memiliki presisi yang baik, namun peta ini sebagian besar belum memiliki kodee
wilaya
y h sehing
gga
g harus diedit sebaga
g imana lang
gkah 2.1.
wilayah
sehingga
sebagaimana
langkah
Ketika memperoleh peta dasar pastikan mendapatkan formatnya dalam *.shp atau format
formaat
peta lain yang bisa diolah, bukan format gambar seperti *.jpg , *.tiff atau *.pdf.

5.2. Mengenal Program ArcGIS, Peta Dasar dan Sumber Data
5.2.1. Mengenal ArcGIS dan ArcMap
ArcGIS merupakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) yang berbasiskan system operasi
Windows yang dikembangkan oleh ESRI. Perangkat lunak ini terdiri atas beberapa bagian yaitu; ArcMap,
ArcCatalog, ArcGlobe, ArcReader, dan ArcScene. Untuk kepentingan pembuatan peta dan secara khusus
peta kemiskinan, aplikasi yang banyak digunakan adalah ArcMap yang berfungsi dalam pengolahan data,
menampilkan data, pembuatan peta dan cetak hasil peta.
Dalam panduan ini, penggunaan perangkat lunak ArcGIS lebih ditekankan untuk menampilkan data
dalam peta, sedangkan data yang akan dipetakan dapat diolah secara terpisah dengan menggunakan
Microsoft Excel. Panduan ini juga dibatasi pada fungsi-fungsi dasar dari bagian ArcMap yaitu bagaimana:
menampilkan peta dasar, mengedit peta, mengolah data atribut, menghasilkan peta tematis (kemiskinan
dan tema lain) dan transfer hasil peta.
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5.2.2. Mengenal Menu Utama dalam ArcMap
Untuk menjalankan ArcGIS.9x dapat dilakukan dengan menjalankan perintah:
1. Start pada taskbar, pilih Program, kemudian pilih ArcGIS dan klik pilihan ArcMap.

2. Setelah menjalankan ArcMap, program akan akan menampilkan kotak dialog Start Using ArcMap
with, pilih A new empty map untuk menampilkan/membuat peta baru, kemudian OK.

3. Mengaktifkan Toolbars
Secara default, ikon tertentu yang sering digunakan pada ArcMap belum seluruhnya telah aktif, untuk
mengaktifkan menu tersebut, langkahnya sebagai berikut:
1. Arahkan kursor ke menu bar View, klik Toollbars
2. Klik menu Tools untuk mengaktifkannya
3. Langkah yang sama untuk mengaktifkan Layout
4. Sisipkan menu tersebut ke atas bersama menu yang lain atau ke tengah, dengan cara men-drag
(klik tahan, dan lepaskan pada tempat yang diinginkan)
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Berikut tampilan menu utama dalam ArcMap beserta keterangannya.

Keterangan menu utama ArcMap:
1. Perintah dasar berbasis windows yang umum digunakan, seperti open file, save, copy, undo dan
lain-lain
2. Beberapa menu dasar ArcMap, digunakan untuk memanggil data, penggunaan ekstensi dan lainlain
3. Toolbar Tools dan Lay Out
4. Table Of Contents (TOC): dapat diangap sebagai daftar isi yang terdapat di dalam Map area
5. Map area; merupakan area yang memperlihatkan data spasial

61

Untuk Toolbar Tools dan Layout keterangannya sebagai berikut:

Keterangan Toolbar Tools:
1. Zoom In/Zoom Out : memperbesar/memperkecil tampilan peta
2. Fixed Zoom In/Fixed Zoom Out: memperbesar/memperkecil tampilan peta dengan 125% atau
80% dari tampilan semula
3. Pan : memindahkan & menggeser peta
4. Full Extent: menampilkan seluruh tampilan peta pada view
5. Go Back to Previous Extent/Go to Next Extent: menuju tampilan sebelum atau sesudah tampilan
peta saat ini
6. Select Feature: memilih feature atau obyek pada peta
7. Select Element: memilih objek atau elemen pada peta
8. Information: melihat informasi pada obyek
9. Find: mencari
10. Go to X Y : menuju ke lokasi titik X dan Y
11. Measure: mengukur panjang, jarak dan luas secara manual

Keterangan Toolbar Layout:
1. Zoom in/Zoom out: memperbesar/memperkecil tampilan layout
2. Pan: memindahkan menggeser layout
3. Fixed Zoom In /Zoom Out:memperbesar/memperkecil layout peta dengan 125% atau 80% dari
tampilan semula
4. Zoom Whole Page: memperbesar gambar untuk seluruh halaman
5. Zoom 100%: memperbesar gambar 100%
6. Go Back to Extent/Go Forward to Extent: menuju tampilan layout sebelum atau sesudah tampilan
saat ini
7. Zoom control: zoom dengan ukuran tertentu
8. Toggle Draft Mode
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9. Fokus Frame: fokus hanya pada data frame
10. Change Lay out: mengubah lay-out
5.2.3.

Mengenal Peta Dasar untuk Pemetaan Tematik

Secara umum peta dasar merupakan peta yang memuat informasi-informasi dasar baik kenampakan
alami maupun buatan. Kenampakan alami misalnya; sungai, batas laut, garis ketinggian dan sebagainya.
Kenampakan buatan misalnya: jalan dan permukiman. Selain itu peta dasar juga memuat batas-batas
administrasi wilayah, baik batas provinsi, kabupaten, kecamatan dan jika tersedia hingga batas desa.
Informasi-informasi ini dapat dimunculkan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan pembuatan peta.
Untuk pemetaan kemiskinan maka peta dasar ini cukup memuat batas administrasi wilayah, sehingga
peta yang dihasilkan lebih sederhana dan tidak terkesan rumit.
Seperti diuraikan di bagian prasyarat aplikasi panduan ini bahwa peta dasar yang akan digunakan harus
memiliki kode wilayah dengan benar. Dalam panduan ini digunakan kode BPS untuk kemudahan dalam
proses-proses aplikasi berikutnya. Secara teoritis kode wilayah tidak harus menggunakan versi BPS,
sepanjang kode wilayah di peta seragam dengan kode wilayah dalam Excel yang akan dipetakan. Namun
penggunaan kode wilayah dari BPS sangat disarankan mengingat berbagai kelebihan yakni:
•
•

Kode BPS merupakan kode standar secara nasional, peta atau data dengan kode standar akan lebih
mudah dipahami oleh pengguna atau pemanfaat lain.
Kode wilayah yang disusun berurutan akan memudahkan dalam proses menginput (entry) data,
terutama data bersumber dari publikasi BPS, dimana susunan datanya berurutan berdasarkan kode
wilayah.

Format kode wilayah BPS dituliskan dalam 10 angka: aabbcccddd dan disimpan dalam tipe numerik,
dengan penjelasan masing-masing kode:
• aa : 2 digit kode untuk provinsi
• bb : 2 digit kode untuk kabupaten/kota
• ccc : 3 digit kode untuk kecamatan
• ddd : 3 digit kode untuk desa/kelurahan
Berikut contoh sistem kode wilayah oleh BPS:
520311000 adalah kode wilayah Kecamatan
Jerowaru
52 : Propinsi Nusa Tenggara Barat
03 : Kabupaten Lombok Timur
110 : Kecamatan Jerowaru
000 : Kode desa (dikosongkan)
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520311002 adalah kode Desa Sukaraja
52 : Propinsi Nusa Tenggara Barat
03 : Kabupaten Lombok Timur
110 : Kecamatan Jerowaru
002 : Desa Sukaraja

5.3. Menghasilkan Peta Kemiskinan dan Peta Tematik Lain
Untuk dapat menghasilkan peta kemiskinan dan peta tematik lain menggunakan program ArcGIS,
setidaknya diperlukan enam langkah utama sebagaimana digambarkan dalam alur berikut ini.

Gambar 5.2. Alur Pembuatan Peta Kemiskinan

64

Langkah 1. Mempersiapkan peta dasar
Langkah-langkah teknis untuk mempersiapkan peta dasar adalah:
1. Buatlah folder/direktori kerja, misalnya dengan nama MDGsData di direktori D:, untuk kemudahan
akses data disarankan penempatan folder MDGsData ini tidak di direktori C:, kecuali jika komputer atau
laptop yang digunakan tidak memiliki direktori D:. Direktori kerja ini akan berguna untuk memudahkan
dalam memanggil, mengolah dan menyimpan file dalam satu tempat sehingga pengelolaan file kerja
akan lebih terorganisasi.

2. Copy/salin Folder di dalam CD MDGsData (CD 1 lampiran buku) ke dalam komputer anda.
Copy folder BaseMap_Lotim dan Data_Lotim ke dalam folder MDGsData yang baru saja dibuat.

Folder BaseMap_Lotim berisi peta *.shp administrasi Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB yang
sudah benar batas dan kode wilayahnya. Folder ini terdiri atas: Lotim_desa (peta administrasi desa),
Lotim_kec (peta administrasi kecamatan), Lotim_kab (peta administrasi kabupaten) dan NTB_Prop
(peta administrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat).
Folder BaseMap_Latih berisi peta *shp yang akan digunakan untuk latihan proses editing, terdiri
atas: Lotim_kec_id yaitu peta untuk latihan menambahkan ID (kode kecamatan), Lotim_kec_pra dan
Lotim_desa_pra yaitu peta untuk latihan pemekaran kecamatan.
Folder Data_Lotim terdiri atas data-data Excel dan Access yang berupa data sektoral seperti data
kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
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Kotak 5.2. Mempersiapkan Peta Dasar
Jika peta dasar kabupaten belum tersedia secara benar, baik jumlah ataupun kode wilayahnya
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Langkah 2 Menampilkan peta dasar
Langkah-langkah teknis untuk menampilkan peta dasar adalah:
1. Buka program ArcGIS, pilih ArcMap kemudian pilih A new empty map.

2. Memanggil data peta/thema/layer, dengan cara:
1. Klik ikon
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untuk memanggil peta/data

2. Maka akan muncul kotak dialog Add Data, pilih data file di dalam direktori BaseMap_Lotim, file
tersebut biasanya memiliki ekstensi *.shp (contoh nama file: lotim_ kec.shp), kemudian klik Add.

3. Maka file tersebut akan terbuka dan menampilkan thema batas administrasi kecamatan di
Kabupaten Lombok Timur. Lakukan langkah yang sama untuk menampilkan peta kabupaten, dan
peta desa.
Tampilan ArcMap dengan peta akan terlihat seperti berikut ini:
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3. Membuat Layout pada ArcMap
ArcGIS memberikan kemudahan di dalam mendesain layout suatu peta ataupun menggunakan
template yang tersedia secara default. Perintah untuk membuat layout sebagai berikut:
1. Klik ikon Layout no 10 (Change Layout), maka akan muncul kotak dialog Select Template layout
yang tersedia di dalam ArcGIS. Pilih template sesuai dengan bentuk peta anda, pilih CentralUSA.
mxt untuk lay out kertas portrait atau template NorthwesternUSA.mxt untuk lay out lanscape,
tekan Finish. Maka tampilan layout akan berubah sesuai dengan template.
2. Klik 2x pada bagian bawah layout yang bertuliskan Central United States, muncul kotak dialog
Properties, ketik “Peta Administrasi Kabupaten Lombok Timur”, kemudian tekan OK. (Langkah
yang sama untuk text sebelah kanan bawah layout)

3. Untuk merubah jenis dan ukuran tulisan “Peta Administrasi Kabupaten Lombok Timur” gunakan
Tollbar Draw pada bagian bawah peta.
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4. Memberi atribut/label nama desa, kecamatan dan lain-lain
Untuk dapat menampilkan attribut pada ArcMap harus mengaktifkan label feature pada layers dengan
cara:
1. Pada layer lotim_kec klik kanan, aktifkan Label Feature dengan klik kiri, maka attribut layer berupa
nama kecamatan, atau desa otomatis muncul.

2. Jika pada langkah ke-1 nama yang muncul bukan merupakan label yang diinginkan, maka Label
Field harus diubah dengan cara: Pada layer lotim_kec klik kanan, pilih Properti, kotak dialog
properti akan muncul. Kemudian pilih Label. Untuk mengganti nama yang akan ditampilkan (label),
pilih Label Field, ganti id sesuai yang akan ditampilkan (mis; nama kecamatan), klik OK 2x.
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5. Memberi keterangan Arah mata angin
Arahkan kursor ke menu Insert, pilih North Arrow akan muncul kotak dialog North Arrow Selector,
pilih gambar arah mata angin Esri North 8 atau sesuai dengan kebutuhan dan tekan OK. Gambar arah
mata angin otomatis muncul pada data frame. Kemudian pindahkan “Arah mata angin” pada daerah
kosong (misalkan : sisi kiri atas data frame)
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6. Memberi skala
1. Arahkan ke menu View, pilih Data Frame Properties. Setelah muncul kotak dialog, pilih General,
ubah unit Map dan Display-nya menjadi Decimal Degree (dalam hal ini peta dasar menggunakan
koordinat geografis, untuk peta lain menyesuaikan), kemudian OK.

2. Untuk memberikan keterangan skala teks. Arahkan kursor ke menu Insert , pilih Scale Text, akan
muncul kotak dialog Scale Text Selector pilih yang paling atas (Absolute Scale), klik OK.
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3. Untuk memberikan keterangan skala balok, caranya sama dengan memunculkan skala teks, pilih
Insert, pilih Scale Bar, akan muncul kotak dialog Scale Bar Selector, pilih sesuai kebutuhan.
Kemudian masuk ke Properties, akan muncul kotak dialog Scale Bar, pilih Scale and Unit, ganti
Unit dengan Kilometer, klik OK.

7. Membuat grid
1. Aktifkan Data Frame Properties dengan cara klik kanan Layers pada TOC, pilih Properties.
Kemudian pilih Grids, pilih Propertis untuk mengaktifkan Reference System Properties.
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2. Pada Reference System Properties, pilih Intervals, pada masing-masing X Axis interval dan Y Axis
interval masukkan nilai 15 pada kolom kedua untuk ArcGIS 9.3 atau versi diatasnya, klik OK hingga
kotak dialog tertutup. Nilai interval ini tergatung besarnya gambar, silakan mencoba nilai-nilai lain
untuk mendapatkan tampilan lebih baik.
Tampilan untuk ArcGIS 9.3 dan versi di atasnya seperti di bawah ini:

8. Menambahkan peta petunjuk
1. Arahkan kursor ke menu Insert, pilih Data Frame, maka kotak data frame akan muncul, atur
besar kecil data frame tersebut dengan cara men-drag sudut kotak
2. Tempatkan data Frame tersebut pada daerah yang kosong
3. Masukkan data peta Provinsi (seperti pada Langkah 2. Menampilkan peta dasar halaman 61-61)
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4. Agar warna bagian lotim beda dengan kabupaten lain: Klik kanan NTB_prov, pilih Properties, pilih
Symbology, pilih Categories, pilih Value Field: kab_kota, pilih Add Values, pilih Lombok Timur,
dan tekan OK hinga kotak dialog tertutup.

9. Mengubah warna pada peta
1. Klik kiri kotak pada Layers lotim_kec (kotak warna berada dibawah tulisan lotim_kec) maka
akan muncul kotak dialog Symbol Selector.
2. Pilih warna yang anda inginkan pada Fill Color untuk mengganti warna dan Outline Color untuk
mengganti warna garis luar, klik OK dan warna pada tampilan kerja akan berubah (misal : dari
warna hijau ke merah dengan garis luar hitam).
3. Jika tidak menginginkan warna pada peta maka yang dipilih adalah No Colors.
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10. Meyimpan file hasil kerja
Simpan file hasil kerja ini dengan nama ”Peta Administrasi Kabupaten Lombok Timur, (sesuaikan
dengan nama kabupaten masing-masing jika yang dimunculkan peta yang lain), file disimpan dalam
folder/MDGsData yang telah disiapkan. File kerja ini akan memilliki ekstensi *.mxd.
Seluruh langkah kerja sebagaimana di atas akan memunculkan tampilan peta seperti gambar berikut ini:
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Langkah 2.1. Mengedit peta dasar yang masih “salah”
Langkah editing peta dasar dilakukan untuk peta yang masih salah. Kesalahan pada peta dasar yang
umumnya terjadi adalah:
1. Jumlah kecamatan dalam peta belum sesuai dengan jumlah sesungguhnya di lapangan, biasanya
karena peta dasar yang tersedia belum meng-update data pemekaran kecamatan terbaru.
2. Belum ada atribut kode kecamatan pada peta dasar.
Berikut dijelaskan langkah teknis untuk editing peta ini.
a. Untuk tipe kesalahan pertama, yakni jumlah kecamatan dalam peta belum sesuai dengan jumlah di
lapangan, urutan langkah teknisnya sebagai berikut:
1. Buat tabel data desa dan kecamatan sebelum dan setelah pemekaran.
Tabel ini akan berguna untuk mengidentifikasi wilayah kecamatan yang mengalami pemekaran dengan
wilayah-wilayah desa di dalamnya. Tabel disusun dalam seperti contoh dibawah:
(Dalam panduan ini digunakan contoh Kasus Pemekaran di Kabupaten Lombok Timur: Kecamatan
Keruak menjadi dua bagian, yaitu Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru)
Tabel desa pada kecamatan Keruak sebelum pemekaran

Dari data tersebut diatas, Desa Sukaraja, Jerowaru, Pemongkong dan Batunampar ditetapkan untuk
berpisah, membentuk kecamatan baru bernama Jerowaru. Dasar yang digunakan untuk penentuan
batas kecamatan yang baru adalah batas desa :
1. Utara Desa Sukaraja dan Sepit
2. Utara Desa Jerowaru dan Sepit
3. Timur Jerowaru dan Selembung Ketangga
Sehingga tabel desa setelah pemekaran akan menjadi:
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2. Tampilkan peta yang akan diedit dengan terlebih dahulu, buka ArcMap, Add lotim_desa_pra dan
lotim_kec_pra dari folder BaseMap_Latih sebagaimana langkah 2: Menampilkan peta dasar
3. Munculkan nama kecamatan dan nama desa. Usahakan datasets lotim_desa menggunakan outline
(garis) yang berwarna cerah, misalnya biru sedangkan warna dasar datasets lotim_kec dapat dipilih
warna coklat atau warna yang cerah lainnya.
4. Dengan menggunakan Zoom Tools, perbesar wilayah yang akan diedit
5. Pada menu Tools, Aktifkan Editor Toolbar¸

6. Arahkan kursor ke menu Selection, pilih Set Selecteble Layers, kotak dialog muncul klik Clear all
kemudian pilih/centang lotim_kec, dan klik Close. Menu selectable layer berfungsi untuk memilih
layer yang dapat dipilih dan diedit , nantinya agar layer yang lain (lotim_desa) tidak berubah.

7. Pada menu Editor, lakukan Start Editing

8. Selanjutnya muncul kotak dialog yang menampilkan alamat datasets yang ingin diedit (biasanya kotak
ini muncul jika penyimpanan dataset berbeda folder/direktori) pilih salah satu dan klik OK.
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9. Pada Pilih Kecamatan yang akan diedit dengan cara melakukan query (perintah). Arahkan kursor ke
menu Selection, pilih Select by Atributes. Tuliskan formula ”KECAMATAN” = ’KERUAK’ pada kotak
paling bawah dan klik OK.
Cara lain dengan menuliskan Formula pada kotakak dialog Select by Atributes. Pada Layer pilih
lotim_kec_pra, Method: Create A new Selection, selanjutnya klik 2x (double klik) “KECAMATAN”,
klik tanda = (sama dengan), klik Get Unique Values dan klik 2x kecamatan ‘KERUAK’ selanjutnya OK.
Selain itu dapat pula memilih kecamatan yang akan diedit dengan menggunakan tombol Edit Tool
pada menu Editor Toolbar.
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Hasil dari Select by attributes, akan seperti gambar berikut ini

10. Klik Skect tolls (gambar pensil), pada Task pilih Cut Polygon Features dengan Target lotim_kec. klik
di luar polygon Kecamatan Keruak, kemudian gambar garis pemisah yang baru berdasarkan batas desa
dari data tabel diatas untuk membagi Kecamatan Keruak, akhiri perintah Skect Tools dengan klik 2x.
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11. Klik di luar polygon yang baru saja terbentuk agar tidak ada fitur yang terpilih, lalu klik salah satu
polygon hasil perpotongan. Lakukan pengeditan atribut dengan cara klik tombol Attributes pada
Editor. Ganti Value dari Property, KODE_KEC : 5203010000 menjadi 5203011000, dan nama
kecamatan Keruak menjadi Jerowaru.
No
1
2
3

Property
KODE_KEC
KECAMATAN
Dst..

Value Lama
5203010000
KERUAK

Value Baru
5203011000
JEROWARU

12. Akhiri editing dengan Stop Editing, namun terlebih lakukan Save Edit, dan tutup jendela attribut

80

Gambar di atas menunjukkan Kecamatan Keruak sebelum Pemekaran (a) dan setelah pemekaran
menjadi Jerowaru (b)
Dengan perubahan data kecamatan maka desa yang telah masuk ke kecamatan baru harus pula diubah,
langkahnya sebagai berikut:
1. Pada Toolbar Editor lakukan Start Editing
2. Set Selectable Layer kali ini yang diset adalah lotim_desa_pra
3. Klik tombol Attribute pada Editor. Ganti Value dari Property pada masing-masing desa yang masuk
ke kecamatan yang baru
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No

Property

Value Lama

Value Baru

1
2
3

KODE_KEC
KECAMATAN
Dst..

5203010001
Keruak

5203011001
Jerowaru

Kotak 5.4. Edit Peta Kecamatan tanpa Peta Desa
Langkah editing jumlah dan batas kecamatan pada peta yang belum sesuai dengan kondisi
lapangan sebagaimana contoh di atas, hanya dapat dilakukan jika memiliki peta adminiss
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b. Untuk tipe kesalahan kedua, yaitu peta dasar belum memiliki kode wilayah (ID), urutan langkah
teknisnya sebagai berikut:
1. Jalankan ArcMap dan Add Data peta anda; untuk contoh: lotim_kec_id.shp dari folder BaseMap_
Latih (lotim_kec_id merupakan contoh peta yang belum memiliki kode wilayah).

2. Buka atribut tabel dengan cara klik kanan lotim_kec_id, Open Attribute Table
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Maka akan muncul atribut tabel peta lotim_kec_id seperti gambar berikut ini:

3. Klik kiri Options pada kanan bawah Attributes of lotim_kec_id, dan pilih Add Field
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4. Pada menu Add Field, ketik pada Name: KODE_KEC nama kolom yang tidak lebih dari 10 karakter
(huruf) selanjutnya pilih Type : Double untuk memilih data berupa angka, klik OK.
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5. Sementara jendela atribut table terbuka, arahkan kursor pada menu Tools, pilih Editor Toolbar,

6. Pada menu Editor, lakukan Start Editing

7. Masukkan kode kecamatan yang bersumber dari BPS secara manual pada kolom KODE_KEC untuk
setiap kecamatan.

8. Setelah selesai arahkan kursor ke menu Editing Toolbar, dan lakukan Save Edits, periksa kode tersebut
apakah secara keseluruhan sudah benar dan sesuai dengan kode BPS, selesaikan proses editing
dengan memilih Stop Editing.
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Atribut peta lotim_kec_id sesudah penambahan kode kecamatan BPS adalah sebagai berikut:

Langkah 3. Mempersiapkan dan mengolah data kemiskinan dan data tematik lain dalam Excel
Untuk dapat dipetakan maka data tersebut harus memiliki orientasi geografis, yang berarti data tersebut
harus memiliki informasi lokasi, sesuai dengan tingkat wilayahnya. Sebagai contoh untuk pemetaan tingkat
kabupaten dengan kedalaman data sampai tingkat kecamatan, data yang memiliki orientasi geografis
misalnya;
•
•
•
•
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Dinas Kesehatan: sebaran Angka Kematian Bayi (AKB) per kecamatan, jumlah kasus gizi buruk per
kecamatan, kasus kematian ibu, persentase kelahiran ditolong tenaga kesehatan dan sebagainya
Dinas Pendidikan: jumlah SD dan SMP per kecamaan, APM SD dan SMP per kecamatan, anak putus
sekolah per kecamatan, buta huruf per kecamatana dan lain-lain,
Bappeda/BPS: data sebaran penduduk miskin per kecamatan, data alokasi anggaran per kematan.
Dinas Pekerjaan umum: data sebaran ketersediaan air bersih per kecamatan/satuan permukiman,
data sebaran ketersediaan listrik per kecamatan/satuan permukiman, dan sebagainya.

Salah satu keunggulan program ArcGIS dibanding dengan program pemetaan yang lain adalah bahwa data
atribut yang akan dipetakan dapat diolah dalam Excel secara terpisah, karena program ArcGIS mempunyai
kemampuan untuk membaca file Excel secara langsung, terutama versi 9.2 ke atas. Hal ini secara langsung
juga terdukung dengan fakta bahwa sebagian besar pengolahan tabel dan data menggunakan program
Excel. Dengan demikian data yang akan dipetakan dapat diolah terlebih dahulu secara leluasa di Excel
dan baru kemudian ditransfer ke dalam ArcGIS.
Berikut ini alur mempersiapkan dan mengolah data kemiskinan dan data tematik lain dalam format Excel,
sebagaimana Gambar 5.3

Gambar 5.3. Alur Mempersiapkan dan Mengolah Data Kemiskinan

Langkah-langkah teknis untuk menyusun data basis yang akan dipetakan sebagai berikut:
1. Input (entry) data kemiskinan ke dalam file Excel versi 2003
Masukkan data kemiskinan (penduduk atau KK miskin) ke dalam file Excel dengan memperhatikan
syarat-syarat sebagaimana uraian dalam Kotak 5.4 berikut ini.
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Kotak 5.5. Syarat-syarat Pengolahan Data dalam Excel
1.
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4.
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8. Untuk kepentingan link file, data Excel ini harus disimpan dalam file Excel versi Office
2003.
Kesalahan dalam pembuatan file Excel akan menyebabkan transfer data ke dalam peta
menjadi bermasalah, untuk itu pastikan penyusunan file Excel sesuai dengan syarat-syaratt
dan contoh yang tersedia.
Bentuk file Excel yang benar dapat dilihat dalam contoh berikut ini:
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2. Input data tematik lain yang akan dipetakan
Input semua data tematik lain yang akan dipetakan mengikuti kaidah-kaidah di atas, misalnya untuk
kesehatan, pendidikan, pertanian dan sebagainya. Format data yang digunakan sama persis dengan
contoh format data di atas. Untuk mempermudah entry maka file Excel Data Kemiskinan diatas di save
as menjadi Data Kesehatan, Data Pendidikan, Data Pertanian dan lain sebagainya. Setelah itu isi dari
masing-masing file dan sheet disesuaikan dengan datanya.
Tabel di bawah ini merupakan contoh format untuk entry data kesehatan. Setiap jenis data dapat
dientry dalam sheet yang berbeda untuk memudahkan pengelolaannya, contoh di bawah menunjukkan
file data kesehatan yang memuat data mengenai gizi anak dalam sheet gizi. Dalam sheet gizi ini
terdapat data: GIZI_KURANG = persentase anak gizi kurang, GIZI_BURUK = persentase anak gizi buruk
dan TOT_MALNUTRISI = persentase total malnutrisi anak.

Selain itu dalam file ini juga terdapat data Angka Kematian Bayi (AKB) yang disimpan dalam sheet
AKB, Angka Kematian Ibu (AKI) dalam sheet AKI dan persalinan ditolong tenaga kesehatan dalam sheet
Persalinan.
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3. Cek format data yang telah dientry
Sesuai dengan persyaratan bentuk file Excel yang benar maka format data yang dientry harus dipastikan
sesuai dengan persyaratan, sebagai contoh untuk format data tabel KK miskin di atas maka formatnya
sebagai berikut:
Nama kolom
No
ID_KEC
KECAMATAN
JUML_KK
KK_MISKIN
PS_KK_MsK

Format Data
Angka (numeric)
Angka (numeric)
String (text)
Angka (numeric)
Angka (numeric)
Angka (numeric)

Pada data tersebut terdapat kolom 1. No; 2. ID_KEC; 3. JUML_KK; 5. KK_MISKIN; dan 6. PS_KK_MsK
dengan format cell seperti tertera pada tabel di atas. Untuk mengetahui apakah format data sudah
benar, maka perintah yang digunakan:
1. Blok seluruh data pada kolom yang dikehendaki, kemudian klik kanan pilih Format

2. Kemudian akan muncul menu format, pilih menu Number dan pilih Category Number, kemudian
klik OK.
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4. Merapikan batas format tabel data yang telah dientry
Batas tabel pada Excel yang tidak rapi sering menimbulkan permasalahan ketika dibaca dalam
program ArcGIS. Untuk itu batas format tabel data ini perlu dirapikan dengan perintah:
1. Blok baris dimulai dari batas akhir data sampai beberapa baris berikutnya, misalnya 5 baris.
2. Kemudian klik kanan dan delete. Untuk memastikan format tabel benar-benar rapi, lakukan
perintah delete beberapa kali.
3. Hal yang sama untuk kolom, blok dimulai dari batas akhir data sampai beberapa kolom berikutnya,
4. Kemudian klik kanan dan delete. Untuk memastikan format tabel benar-benar rapi, lakukan
perintah delete beberapa kali.
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5. Simpan file dalam format Excel versi 2003

Simpan file Excel yang telah dibuat dalam format Excel versi Office 2003, masukkan dalam folder
MDGsData yang telah disiapkan.
Langkah 4. Menggabungkan peta dasar dengan data kemiskinan dan data tematik lain.
Pada prinsipnya setiap peta dasar di dalam ArcMap memiliki atribut yang terdiri dari kolom dan baris
yang berisikan nilai-nilai tertentu, misalkan data administrasi berupa nama kecamatan. Sebagai syarat
penggabungan peta dasar dengan data kemiskinan atau data tematik lain diperlukan kode yang sama,
dalam hal ini digunakan kode wilayah BPS. Baik peta dasar maupun tabel data yang akan digabungkan
harus memiliki kode wilayah ini.
Penggabungan data dalam bentuk tabel non-spatial (tabel di dalam Ms Access, Ms Excel, dan sebagainya)
dan tabel spasial (peta) dilakukan untuk menampilkan atau menambah atribut peta sehingga menjadi
sebuah peta kemiskinan atau peta tematik lain. Prinsip dasar penggabungan data tabel dan data spasial
dapat dijelaskan sebagaimana alur di bawah ini.
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Gambar 5.4. Alur Penggabungan Peta dengan Data

Langkah-langkah teknis untuk menggabungkan peta dasar dengan data kemiskinan atau data tematik
lain, sebagai berikut:
1. Buka file “Peta Administrasi Kabupaten.mxd”
Melalui windows explorer atau melalui program ArcGIS, buka Peta Administrasi Kabupaten.mxd maka
akan muncul gambar peta administrasi kabupaten seperti yang dibuat sebelumnya. Cek atribut dalam
peta dengan cara klik pada lotim_kec, Open Attribute Tabel.
2. Add data Excel
, atau Add Data, cari file Ms Excel Data_Kemiskinan_Lotim 07.xls pada direktori Data_
1. Klik
Lotim, klik 2 x file tersebut, jangan langsung di Add.
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2. Pilih KK_Miskin, klik Add

3. Cek tabel Excel dalam ArcGIS
Cek tabel Excel dalam ArcGIS untuk memastikan tabel ini dapat dibaca dalam program ArcGIS. Klik
kanan pada tabel KK_Miskin, pilih Open.
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Maka data atribut Excel akan terbuka seperti gambar berikut:
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4. Gabung/join peta dengan tabel Excel/Access dalam ArcGIS.
1. Pada Layer (TOC), klik kanan lotim_kec , arahkan kursor ke Joins and Relates, pilih Join...

2. Pada Join Data : Pilih field yang akan di-join, dalam hal ini adalah KODE_KEC (KODE_KEC
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merupakan kolom pada atribut peta yang berisi kode wilayah kecamatan), selanjutnya pilih tabel
yang akan di-join dalam hal ini KK_Miskin, dan pilih field dalam tabel KK_Miskin yang akan di
join, dalam hal ini ID_KEC (ID_KEC merupakan kolom pada tabel Excel yang berisi kode wilayah
kecamatan) , kemudian klik OK.

Kotak 5.8. Apa yang Dipilih dalam Join
Dalam melakukan join peta dengan data Excel perlu diperhatikan field yang harus dipilih:
1. Choose the field in this layer that the join will be base on: Diisi field (kolom) yang merupakan kode kecamatan, dalam contoh ini kolom yang berisi kode kecamatan pada atribut
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lihat kembali nama kolom untuk kode kecamatan pada tabel Excel yang telah dibuat.
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5. Cek hasil gabung (join) tabel peta dengan data Excel
Untuk mengecek proses join berhasil atau tidak, klik kanan lotim_kec, pilih Open Attribut Table.

Seharusnya muncul data kemiskinan pada layer lotim_kec sebagai hasil join data, dan dalam tabel
tersebut tidak ada yang kolom yang berisi null, sebagaimana gambar berikut.

Keterangan :
a. Field file lotim_kec, dengan attribut KODE_KEC, merupakan field berisi kode kecamatan yang
diterbitkan BPS, dan ID_KEC pada sheet KK_Miskin di file Excel berisikan kode kecamatan yang
sama.
b. Data tabel KK_miskin yang telah tergabung dalam tabel lotim_kec.
Kotak 5.9. Penting, setelah Join Peta dengan Tabel
Pastikan bahwa dalam atribut peta yang telah di-join dengan tabel Excel telah terjadi penggabungan antara atribut peta dengan atribut tabel. Jika setelah di-join data excel tidak
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1. Pembuatan tabel dalam Excel tidak benar,, cek kembali format dan cara ppengisian
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g sian tabel.
2. Penggabungan (join) atribut peta dengan tabel Excel tidak benar, ulangi kembali proses
es
join dengan memperhatikan pilihan fieldd dan tabel yang di-join.
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Langkah 5. Menampilkan peta kemiskinan (satu atau beberapa tema)
a. Menampilkan hasil join data spasial (peta) dengan tabel KK miskin untuk satu tema, langkahnya
sebagai berikut:
1. Tampilkan properti layer lotim_ kec dengan cara klik kanan lotim_kec

2. Pada Layer Properties, pilih Symbology, pilih Quantities dan Graduated Colors.
3. Pada dropdown list Fields Value pilih tabel yang akan ditampilkan, dalam contoh ini PS_KK_Miskin.
KK_Miskin (PS_KK_Miskin merupakan field yang berisi persentase KK miskin).
4. Pilih jumlah kelas pada Classification dengan mempertimbangkan jumlah data yang dan kategori
kelas yang dibutuhkan.
5. Pilih Color Ramp untuk mengganti warna degradasi, jika dibutuhkan.
6. Pilih Flip Symbol pada Symbol untuk mengubah urutan gradasi, misalnya akan mengganti dari terang
ke gelap diganti dengan gelap ke terang
7. Edit attribut Label dengan cara klik 2x angka pada kolom dibawah Label, input secara manual
keterangan yang dibutuhkan, kemudian OK.
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8. Dengan perubahan isi peta dari peta dasar menjadi peta berisi data kemiskinan maka legenda peta
juga harus diubah. Legenda lama dihapus (delete), kemudian dimasukkan legenda baru. Pada menu
Insert, pilih Legend.

9. Klik Next hingga Finish, maka akan muncul legenda peta sesuai denga isi peta. Untuk bisa mengedit
legenda sesuai dengan kebutuhan, maka legenda itu harus dijadikan grafik, caranya pada legenda klik
kanan, pilih Convert To Graphic. Kemudian untuk bisa mengedit legenda sesuai dengan kebutuhan,
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maka legenda itu harus di-ungroup, caranya pada legenda klik kanan, pilih Ungroup.

10. Kemudian edit legenda sesuai kebutuhan, delete yang tidak perlu, maka peta persentase KK miskin
yang dihasilkan akan tampak sebagai berikut ini.

b. Membuat dan menampilkan peta dengan dua tema.
Dalam contoh ini dibuat peta persentase KK Miskin dan malnutrisi anak (gizi kurang dan buruk). Langkahlangkah teknisnya adalah:
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1. Persiapkan tabel KK Miskin dan tabel gizi sesuai dengan syarat-syarat dalam proses input data di
dalam Excel sebagaimana langkah 3: Mempersiapkan dan mengolah data kemiskinan dan data
tematik lain dalam Excel (halaman 82 - 88).
2. Buka program ArcMap, Add peta lotim_kec.shp sebanyak 2 kali. Kemudian Add tabel KK Miskin dan
tabel gizi. Dengan demikian pada tabel of contents (TOC) akan muncul dua peta lotim_kec dengan
dua tabel yakni tabel KK_Miskin dan Gizi, seperti gambar berikut ini.

3. Lakukan proses join untuk lotim_kec (peta 1) dan tabel KK_Miskin (tabel a) seperti langkah 4.
Menggabungkan peta dasar dengan data kemiskinan dan data tematik lain (halaman 92 - 98).
4. Kemudian lakukan kembali proses join untuk lotim_kec (peta 2) dan tabel Gizi (tabel b) dengan cara
yang sama.
5. Untuk peta lotim_kec yang dijoin dengan tabel KK Miskin, klik kanan lotim_kec. pilih Properties
untuk menampilkan Layer Properties. Rubah properties melalui layer properties seperti pada
pembuatan peta persentase kemiskinan (halaman 99)

6. Untuk peta lotim_kec yang dijoin dengan tabel KK Gizi, klik kanan lotim_kec, pilih Properties untuk
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menampilkan Layer Properties. Klik pada tab Symbology, pilih Charts, pilih Bar/Coloumn.
7. Pada kotak Field Selection pilih TOT_MALNUTRISI dan tekan panah kanan seperti pada gambar.
8. Untuk Background, klik dan pilih Hollow, untuk Size sesuaikan ukuran dengan kebutuhan, lalu OK.

Kotak 5.11. Menghasilkan Peta dengan Dua atau Beberapa Tema
Dalam menghasilkan peta dengan dua tema atau beberapa tema, hal yang paling penting
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Dinas Kesehatan: kemiskinan dan gizi buruk, kematian bayi/balita dan fasilitas
kesehatan, kematian ibu dan tenaga bidan, kemiskinan dan sanitasi dasar.
Dinas PPendidikan:
Di
endid
didik
ikan: kkemiskinan
emiiski
kinan ddan AAPM
PM SSD/
D/SM
SMPP, rasi
io guru mu
rid
id ddan
an jjumlah
umllahh ssekolah,
ekkolah
la ,
SD/SMP,
rasio
murid
fasilitas sekolah dan buta huruf, sebaran kelas rusak dan rencana rehabitasi kelas.
Bappeda: kemiskinan dan alokasi anggaran kemiskinan per kecamatan.
Dinas Pekerjaan Umum: kemiskinan dan ketersediaan listrik, kemiskinan dengan air
airr
bersih, potensi air irigasi dan saluran irigasi.
Pertanian: kemiskinan dan kerawanan pangan,
p nggan,, luas lahan dan produktivitas
pa
produktivitas lahan,
bantuan pupuk dan luas lahan sawah.
Dinas Koperasi dan UKM: jumlah UKM dan bantuan modal.

9. Setelah seluruh langkah tersebut dilakukan, sesuaikan Judul, Sumber dan Legenda Peta dengan isi
peta. Untuk perubahan legenda sebagaimana langkah menbuat legenda (halaman 99 - 100).
Seluruh rangkaian langkah di atas akan menghasilkan peta sebagai berikut:

c. Membuat dan menampilkan peta kemiskinan dengan anggaran
Untuk dapat menampilkan peta kemiskinan dengan anggaran. Langkah-langkah teknisnya adalah:
1. Persiapkan tabel KK Miskin dan tabel anggaran sesuai dengan prasyarat dalam proses input data
di dalam Excel sebagaimana Langkah 3: Mempersiapkan dan mengolah data kemiskinan dan data
tematik lain dalam Excel (halaman 82 - 88). Dalam contoh ini anggaran yang digunakan adalah
anggaran program penanggulangan kemiskinan (goal 1 MDGs) sebagai berikut:
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2. Buka program ArcMap, Add peta lotim_kec.shp sebanyak 2 kali. Kemudian Add tabel KK Miskin dan
tabel anggaran. Dengan demikian pada tabel of contents (TOC) akan muncul dua peta lotim_kec
dengan dua tabel yakni tabel KK_Miskin dan Anggaran goal 1 (kemiskinan), seperti gambar berikut ini.

3. Lakukan proses join lotim_kec (peta 1) dan tabel KK_Miskin (tabel a) seperti langkah 4.
Menggabungkan peta dasar dengan data kemiskinan dan data tematik lain (halaman 92 - 98).
4. Kemudian lakukan kembali proses join untuk lotim_kec.shp (peta 2) dan tabel Anggaran goal 1
(tabel b) dengan cara yang sama.
5. Untuk peta lotim_kec yang dijoin dengan tabel KK Miskin, klik kanan lotim_kec. pilih Properties
untuk menampilkan Layer Properties. Rubah properties melalui layer properties seperti pada
pembuatan peta persentase kemiskinan (halaman 99). Namun untuk contoh kali ini pada Field Value
dimunculkan KK_MISKIN, yaitu data jumlah KK Miskin.
6. Untuk peta lotim_kec yang dijoin dengan tabel tabel Anggaran, klik kanan lotim_kec pilih Properties
untuk menampilkan Layer Properties. Klik pada tab Symbology, pilih Quantities, pilih Graduate
Symbol.
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7. Pada kotak Field Selection pilih Angg_Goal_1, kemudian tentukan jumlah kelas-nya (sesuaikan
dengan jumlah kecamatan).
8. Beri keterangan Label sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan satuan dari data (dalam
contoh ini karena data anggaran menggunakan satuan Milyar atau Juta rupiah), Klik Symbol Size from
untuk mengatur besarnya lingkaran (misalnya 10 to 30).
9. Klik Template untuk memilih bentuk dan warna tampilan, kemudian klik Background, pilih Hollow,
kemudian OK.
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10. Setelah seluruh langkah tersebut dilakukan, sesuaikan judul, sumber dan legenda peta dengan isi peta.
Untuk perubahan legenda dapat dilihat sebagaimana langkah membuat legenda (halaman ............).
Maka tampilan peta yang dihasilkan seharusnya sebagaimana contoh berikut ini

Langkah 6. Transfer peta hasil ArcGIS menjadi format untuk presentasi
a. Transfer peta
Setelah peta dirapikan, dengan menambahkan legenda, sumber data dan kelengkapan yang lain maka
untuk keperluan mobilisasi peta dapat dilakukan proses ekspor ke dalam bentuk format gambar JPEG,
EMF, PDF dan lain-lain. Perintah untuk transfer peta sebagai berikut:
1. Arahkan kursor ke menu File, pilih Export Map
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2.
3.
4.
5.

Cari lokasi tempat penyimpanan file
Beri nama file yang akan diekspor
Pilih Save as Type, pilih JPEG atau PDF (tergantung Kebutuhan)
Pilih resolusi gambar, resolusi standar sekitar 300 dpi, klik Save

b. Memasukkan peta hasil JPEG atau PDF ke dalam file presentasi Ms PowerPoint
Selanjutnya untuk menampilkan peta yang telah di ekspor dalam bentuk JPEG atau PDF ke dalam file
presentasi Ms PowerPoint sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Jalankan program Ms PowerPoint
Pada menu Insert pilih Picture
Cari file peta yang telah diekspor
Atur dan posisikan gambar dengan cara menarik ujung gambar agar simetris
Simpan file kerja tersebut
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Hasil peta pada Ms PowerPoint seperti pada gambar dibawah

c. Memasukkan peta hasil PDF dalam PowerPoint langkahnya adalah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Jalankan program Adobe Reader atau Adobe Acrobat Professional
Buka file peta yang telah diekspor ke PDF
Pada menu Tools, pilih Basic atau Select & Zoom lalu klik Snapshot Tools
Kemudian Blok seluruh peta tersebut dengan membuat kotak imajiner
Buka program PowerPoint, Paste maka gambar akan masuk dalam file PowerPoint
Simpan file kerja yang telah dibuat
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BAB VI
ANALISA KUALITAS DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

6.1. Pengantar
Bab ini akan mengulas mengenai analisa kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran dengan fokus
untuk perencanaan penganggaran yang berpihak masyarakat miskin (pro-poor planning and budgeting).
Secara khusus analisa kualitas dokumen ini bertujuan untuk melihat konsistensi dokumen antar dokumen
dalam proses perencanaan dan penganggaran, disamping akan dilihat pula relevansi permasalahan
dengan dokumen perencanaan dan penganggaran.
6.1.1. Tujuan
Dengan mendalami dan mempraktekkan bab ini maka diharapkan para pembaca akan memiliki:
1. Pemahaman mengenai manfaat analisa dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya
menyangkut konsistensi dan relevansi dokumen perencanaan dan penganggaran apakah sudah
berpihak masyarakat miskin
2. Kemampuan teknis untuk menghasilkan analisa konsistensi dan relevansi dokumen perencanaan dan
penganggaran
6.1.2. Pengertian dan Lingkup Analisa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Analisa dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud dalam panduan ini adalah analisa
deskriptif secara kualitatif dan kuantitatif untuk menjawab dua hal: 1). Apakah dokumen perencanan dan
penganggaran ditetapkan secara konsisten sehingga bisa dilihat keterkaitan yang erat antara dokumen
perencanaan dan penganggaran dan 2). Apakah intervensi perencanaan dan alokasi anggaran yang
ditetapkan relevan dengan persoalan yang dihadapi oleh daerah.
Dokumen yang dianalisa merupakan dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yakni: RPJMD,
RKPD, KUA, PPA hingga APBD. Proses analisa yang sama pula untuk dokumen perencanaan tingkat
kabupaten yakni mulai RPJMD hingga APBD dan untuk analisa dokumen tingkat SKPD mulai dari RPJMD,
Renstra SKPD hingga APBD sektoral.
6.1.3. Manfaat Analisa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Analisa dokumen perencanaan dan penganggaran ini merupakan analisa untuk memperkuat berbagai
analisa lain dalam penyusunan rencana dan anggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin. Pada
intinya analisa ini bertujuan agar intervensi perencanaan dan alokasi anggaran yang ditetapkan dapat
lebih fokus baik dalam hal: jenis program, kegiatan, lokasi, sasaran dan besar anggaran. Untuk mendukung
tujuan ini, analisa dokumen perencanan dan anggaran bermanfaat untuk dua hal. Pertama, memastikan
bahwa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran ditetapkan secara konsisten dan terdapat
keterkaitan yang erat antar kedua dokumen tersebut. Kedua, memastikan bahwa intervensi perencanaan
dan alokasi anggaran ini telah relevan dengan permasalahan yang dihadapi daerah.
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6.2. Analisa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
6.2.1. Analisa Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Merujuk pada UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu tujuan
dibangunnya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan daerah sebagai bagian
dari perencanaan nasional sudah semestinya mengacu pada tujuan ini dalam konteks peningkatan
konsistensi perencanaan dan penganggaran. Secara khusus persoalan keterkaitan dan konsistensi
antar dokumen banyak diatur di beberapa pasal. Pasal 5 ayat 3 UU ini juga menyebutkan bahwa RKPD
merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP. Ini berarti bahwa prioritas dan sasaran
pembangunan tahunan daerah harus selaras dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan
dalam RPJMD. Begitu juga dengan rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah harus selaras
dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
Secara eksplisit Permendagri 54 pasal 129 (3) menyebutkan bahwa RKPD sebagai landasan penyusunan
KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rancangan
KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS
memuat skala prioritas pembangunan daerah; prioritas program untuk masing-masing urusan; dan plafon
anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
Setelah nota kesepakatan KUA dan PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, kepala
daerah membuat surat edaran pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam
penyusunan RKA-SKPD. RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD,
RKA-SKPD yang telah disusun disampaikan kepada PPKD. RKA-SKPD selanjutnya dibahas TAPD untuk
memastikan:
a. kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada RKA-SKPD tahun berjalan yang disetujui
tahun lalu, dan dokumen perencanaan lainnya
b. kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, dan standar satuan harga
c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok
sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal
d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya
e. dan sinkronisasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD
RKA-SKPD yang telah disempurnakan ini akan menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. RKPD menjadi pedoman
penyusunan RAPBD (Pasal 25 UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),
sehingga dapat dipastikan APBD yang telah disusun berlandaskan RKPD (Permendagri 54 pasal 133).
Paparan di atas memperlihatkan bahwa secara normatif penyusunan dokumen perencanaan harus
berkesinambung sampai dengan penganggaran, sehingga kecil kemungkinan terjadinya ketidakkonsistenan
perencanaan dan penganggaran. Walaupun secara normatif kecil kemungkinan terjadinya
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ketidakkonsistenan, namun temuan analisa yang dilakukan oleh tim P3BM Target MDGs menyebutkan
bahwa: konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran relatif kurang. Kerangka logika
analisa konsistensi dokumen di bawah ini dapat menunjukkan konsistensi antar dokumen dimulai dari
prioritas program dalam RPJMD hingga alokasi anggaran dalam APBD pada tingkat kabupaten.

Gambar 6.1. Analisa Konsitensi Dokumen pada Tingkat Kabupaten/Kota

Contoh di atas menunjukkan bahwa secara normatif terdapat keterkaitan yang sangat erat antar dokumen
merujuk pada pernyataan dalam dokumen. Sebagai contoh, pada prioritas program dalam RPJMD
terdapat prioritas: Perwujudan masyarakat maju, mandiri dan sejahtera. Jika dilihat pada RKPD 2007
maka prioritas ini sangat jelas terlihat pada prioritas pembangunan daerah 2007 yakni: 1) pelayanan
kesehatan masyarakat, 2) kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan dan 3) penanggulangan
kemiskinan.
Mengacu pada besarnya alokasi anggaran, prioritas bidang pendidikan jika dilihat dari dokumen KUA akan
menempati prioritas ketiga di bawah Sekda (Pemerintahan umum) dan Kimpraswil (Pekerjaan Umum),
namun pada dokumen PPA dan APBD, pendidikan menjadi priortias pertama. Contoh lain: organisasi DPRD
pada dokumen KUA dan PPA mendapatkan alokasi kurang dari 4 milyar namun pada penetapan APBD
alokasinya meningkat menjadi lebih dari 10 milyar atau meningkat sebesar 1,86 persen dari total. Kedua
contoh ini menunjukkan masih minimnya konsistensi dalam penetapan urusan atau organisasi yang akan
dijadikan fokus dan prioritas dalam perencanaan hingga alokasi anggaran.
Contoh minimnya konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran ini dapat pula dilihat pada tingkat
SPKD sebagaimana digambarkan di bawah ini.
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Gambar 6.2. Analisa Konsistensi Dokumen pada Tingkat SKPD

Berdasarkan kartu penilian MDGs, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam bidang kesehatan di
kabupaten ini menyangkut: tingginya malnutrisi anak, penyakit menular, dan rendahnya sanitasi.
Dilihat dari dokumen KUA hingga APBD maka respon atas persoalan-persoalan kesehatan tersebut terlihat
kurang konsisten. Penelusuran hingga tingkat kegiatan menunjukkan bahwa permasalahan malnutrisi
dan penyakit menular dijawab dengan kegiatan-kegiatan pada program “upaya kesehatan masyarakat”.
Permasalahan malnutrisi mendapat intervensi dan alokasi anggaran sebesar 1,795 milyar pada dokumen
KUA, menurun menjadi 300 juta pada PPA dan ditetapkan dalam APBD sebesar 925 juta. Pemberantasan
penyakit menular tidak mendapatkan intervensi dan alokasi anggaran pada dokumen KUA, namun
mendapatkan alokasi anggaran sebesar 315 juta pada PPA dan pada penetapan APBD alokasi untuk
pemberantasan penyakit ini dihilangkan. Sekali lagi, kondisi ini memberikan gambaran mengenai minimnya
keterkaitan dan konsistensi penetapan fokus dan prioritas program dan kegiatan antar dokumen, dan
antara dokumen perencanaan dan anggaran.
Langkah-langkah untuk analisa konsistensi dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota:
1. Identifikasi prioritas pembangunan dalam RPJMD dengan RKPD tahunan. Buat daftar prioritas
pembangunan yang termuat dalam RPJMD dan RKPD, bandingkan kedua daftar tersebut. Untuk
membantu mengidentifikasi dapat digunakan lembar sebagai berikut:
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No

Prioritas pembangunan RPJMD

Prioritas pembangunan RKPD

1
2
3
4

Perlu dicermati bahwa prioritas pembangunan RPJMD dapat dijabarkan dalam beberapa prioritas
RPKD atau sebaliknya sebuah priotas dalam RKPD merupakan penjabaran dari beberapa prioritas
dalam RPJMD.
2. Buat rekapitulasi rencana alokasi dan persentase anggaran yang termuat pada dokumen KUA, PPAS
dan APBD berdasarkan organisasi atau urusan pemerintahan dengan urutan paling atas anggaran yang
paling besar. Contoh tabel rekapitulasi alokasi dan persentase anggaran dalam dokumen KUA sebagai
berikut:
No

Urusan/organisasi

Anggaran

Persentase
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SSecara
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erik
ikut
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a.
3. Bandingkan urutan urusan/organisasi antara dokumen KUA, PPAS, dan APBD. Kemudian identifikasi
urusan/organisasi mana yang mengalami perubahan besaran dan urutan.
4. Semakin banyak perubahan urutan urusan/organisasi menurut besarnya anggaran menunjukkan
bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran semakin tidak konsisten.
5. Untuk mempermudah melihat keterkaitan dan konsistensi dari dokumen-dokumen ini maka dapat
dibuat bagan sebagaimana contoh Gambar 6.1. dan 6.2.
Langkah untuk analisis konsitensi dokumen perencanaan dan penganggaran untuk tingkat SKPD sama
dengan langkah-langkah di atas namun dokumen yang perlu dianalisis adalah Rensta SKPD, Renja SKPD,
KUA (organisasi/SKPD), PPAS (organisasi/SKPD), dan APBD (organisasi/SKPD).
Jika ingin melakukan penelusuran konsistensi ini dari beberapa sudut pandang dan lebih rinci, maka
analisa konsistensi ini juga dapat dilakukan menggunakan pivottable. Untuk menggunakan pivottable,
terlebih dahulu harus dibuat pivot master dari bahan yang akan dianalisa (RKPD, KUA/PPAS, dan lampiran
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2 perda APBD) untuk analisa ditingkat SKPD dokumen yang diperlukan renstra, renja, KUA/PPAS, dan
lampiran 2 perda APBD atau peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Cara membuat pivotmaster
dapat dilihat pada Bab VII hal 126 - 136). Field yang harus ada dalam pivotmasternya: Program, Kegiatan,
Anggaran, dan Prioritas.
Berikut ini contoh tampilan yang dapat dimunculkan dengan menggunakan pivottabel:

Tabel 6.1. Contoh Hasil Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggran
Pada gambar di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa apa yang telah dirumuskan dalam PPAS (yang
memuat pagu indikatif untuk setiap SKPD) yang merupakan hasil kesepakatan legislatif dengan eksekutif
dapat berubah dengan variasi yang relatif berarti dalam APBD (yang juga merupakan hasil kesepakatan
legislatif dengan eksekutif). Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya bahwa bahan penyusunan APBD
adalah RKA, RKA disusun berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan
RKA (salah satu lampiran surat edaran ini adalah PPAS). Artinya kecil peluang terjadinya perbedaan antara
PPAS dengan APBD.
6.2.2. Analisa Relevansi Permasalahan dengan Perencanaan dan Penganggaran
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.
Analisa relevansi permasalahan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk
menjawab pertanyaan utama: apakah intervensi perencanaan dan alokasi anggaran yang ditetapkan telah
menjawab persoalan yang dihadapi daerah.
Hasil temuan analisa awal dokumen perencanaan dan penganggaran oleh P3BM Target MDGs pada 18
kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan
bahwa: Prioritas program dan anggaran, hingga alokasi dalam APBD belum sepenuhnya mencerminkan
kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Berikut adalah contoh kerangka logika analisa relevansi
permasalahan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran pada sektor kesehatan.
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Gambar 6.3. Analisa Relevansi Dokumen pada Tingkat SKPD

Dari analisa kartu penilaian MDGs diketahui bahwa terdapat permasalahan utama bidang kesehatan
menyangkut; 1) tingginya Angka kematian Ibu (AKI), 2) tinggingya gizi buruk dan 3) tingginya angka
penyakit menular.
Jika dilihat dari dokumen KUA maka persoalan tingginya AKI tidak direspon dengan program khusus,
masalah gizi buruk dijawab dengan “program penanggulangan masalah gizi masyarakat” dan penyakit
menular dijawab dengan “program pencegahan penyakit menular”. Meski penanganan AKI tidak tercantum
dalam KUA tetapi pada dokumen PPAS diketahui bahwa penanganan AKI mendapat alokasi 104 juta atau
0,64% melalui program peningkatan keselamatan ibu dan anak. Untuk program perbaikan gizi masyarakat
dialokasikan 183 juta atau 1,12 % dan pencegahan penyakit menular mendapatkan alokasi 308 juta atau
2,33%. Pada penetapan APBD, program peningkatan keselamatan ibu dan anak mendapat alokasi 111,5
juta atau 0,68%, perbaikan gizi mendapatkan 190 juta atau 1,16% dan pencegahan penyakit menular
mendapat 396 juta atau 2,41%.
Pertanyaan kritis dari kondisi ini adalah apakah intervensi dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen APBD cukup memadai untuk menjawab permasalahan tingginya AKI, gizi buruk dan penyakit
menular. Kondisi seperti ini perlu untuk dicermati lebih mendalam berkaitan dengan fokus program dan
kegiatan apa yang seharusnya difokuskan dan ditetapkan oleh SKPD bersangkutan, berdasarkan pada
permasalahan-permasalahan aktual yang dihadapi.
Langkah-langkah untuk analisa relevansi permasalahan dengan dokumen perencanaan dan
penganggaran:
1. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh daerah secara sektoral. Identifikasi ini dapat dilakukan
dengan berbagai sumber salah satunya adalah kartu penilaian MDGs. Buat daftar permasalahan
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pembangunan yang teridentifikasi dari kartu penilaian MDGs yang berwarna merah. Contoh
permasalahan yang teridentifikasi dari kartu penilaian MDGs.
No
1
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pernyataan masalah ini harus didukung dengan analisa dan data yang memadai.

2. Buat tabel rekapitulasi rencana alokasi dan persentase anggaran yang termuat pada dokumen KUA,
PPAS dan RAPBD dan APBD per organisasi/SKPD atau urusan pemerintahan dengan urutan anggaran
yang paling besar berada di atas.
Contoh tabel rekapitulasi alokasi dan persentase anggaran per program dalam dokumen PPAS untuk
SKPD kesehatan.
No
1
2
3

Program

Anggaran

Persentase
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3. Identifikasi program dan kegiatan secara sektoral/SKPD dalam dokumen KUA, PPAS, RAPBD dan APBD,
apakah program dan kegiatan yang termuat telah menjawab permasalahan.
4. Semakin sedikit program/kegiatan dan nilai anggaran yang dialokasikan untuk menjawab permasalahan
menunjukkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran semakin tidak relevan
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dengan permasalahan yang dihdapi daerah.
5. Untuk memudahkan melihat keterkaitan dan relevansi ini maka dapat dibuat bagan sebagaimana
Gambar 6.3.
Pola untuk menganalisa relevansi dapat dilakukan juga menggunakan pivottable, sebagaimana ketika
melakukan analisa konsistensi. Berikut ini hasil analisisa relevansi perencanaan dan penganggaran pada
salah satu Dinas di suatu kabupaten. Kita sebenarnya dapat melihat semua indikator yang ingin dicapai,
beserta berapa anggaran yang dialokasikan untuk mencapai indikator tersebut. Pada contoh berikut ini
diperlihatkan target yang ingin dicapai pada tahun 2011, oleh Dinas Kesehatan beserta anggaran yang
dialokasikannya.
Target indikator kesehatan yang ingin dicapai:

Program dan anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut:
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Pada target indikator jumlah bayi meninggal, diharapkan terjadi penurunan angka kematian bayi dari
150 menjadi 135 bayi, sementara anggaran pada program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
mengalami penurunan dari Rp 150.570.000, menjadi Rp 120.804.000,Kasus lain yang lebih menarik adalah target penurunan jumlah ibu meninggal pada masa kehamilan,
melahirkan dan masa nifas dari 60 kematian menjadi 58 kematian. Program yang secara eksplisit untuk
menyelesaikan masalah ini (Program Kesehatan Ibu dan Anak) tidak diadakan. Pada data di atas terlihat
tidak relevannya target yang ingin dicapai dan anggaran yang dialokasikan.
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7.1. Pengantar
Bentuk fisik dokumen APBD relatif tebal, sehingga untuk membaca saja diperlukan waktu yang relatif
lama. Jika ingin menganalisis APBD sudah tentu diperlukan waktu yang lebih lama lagi. Penggunaan
pivottable (tool standar dalam Excel) yang digunakan dalam buku ini akan mempermudah pembaca
dalam menganalisis APBD. Ketika APBD sudah disusun dalam pivotmaster, maka anggaran belanja yang
ingin diketahui akan muncul dalam hitungan detik.
7.1.1. Tujuan
Setelah mempelajari Bab ini pembaca diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi Microsoft Excel
(khususnya pivottable) untuk menganalisis belanja atau rencana belanja pemerintah daerah. Secara
bertahap pembaca akan dapat menyusun data dalam format pivotmaster, mengaktifkan pivottable, dan
mengoperasionalkan pivottable. Langkah-langkah yang akan dilalui adalah mengubah format lampiran
APBD atau RKA menjadi pivotmaster, mengaktifkan pivottable, dan selanjutnya menganalisis sesuai tujuan
yang diinginkan. Dengan bantuan kemampuan povertymapping (Bab VI), pembaca akan dapat memetakan
sebaran anggaran disetiap kecamatan.
Pembaca yang sudah familiar dengan APBD (proses dan cara membacanya) disarankan langsung membaca
pengenalan pivottable (7.3) dan analisis anggaran, tetapi yang belum familiar disarankan untuk membaca
dari awal secara berurut.
7.1.2. Pengertian
Analisis belanja pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya mengetahui besarnya belanja dengan
berbagai klasifikasi belanja yang sudah tercantum dalam Permendagri 59 tahun 2007 atau klasifikasi
belanja yang didefinisikan berdasarkan kebutuhan. Klasifikasi berdasarkan Permendagri terdiri dari
urusan pemerintahan, kelompok belanja, jenis belanja, program dan kegiatan. Klasifikasi yang didefinisikan
kebutuhan antara lain klasifikasi berdasarkan lokasi, Prioritas Pembangunan, atau MDGs.
7.1.3. Manfaat
Hasil analisis belanja ini dapat digunakan untuk:
•

•
•
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Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran. Peningkatan kualitas anggaran ini dapat dilakukan,
ketika yang menjadi bahan analisis adalah RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja
Perangkat Daerah). Karena pada saat RKA-SKPD, APBD masih dalam proses penyelesaian, sehingga
hasil analisis masih dapat digunakan untuk memperbaiki RKA yang sudah disusun.
Memantau daya serap anggaran berjalan. Pemantauan daya serapanggaran ini dapat dilakukan, jika
yang menjadi bahan analisis adalah pos-pos belanja yang sedang dilakukan pada tahun berjalan.
Mengevaluasi kualitas belanja. Evaluasi kualitas belanja ini dapat dilakukan, jika yang menjadi bahan
analisis adalah APBD yang sudah disahkan. Hasil analisis ini dapat menjadi bahan masukan dalam
penyusunan APBD tahun berikutnya.

7.2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kepala daerah menyusun rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
dan rancangan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) berdasarkan RKPD (Rencana Kerja
Pemerintah Daerah) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun
(Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
Bagan pada Gambar 7.1. berikut memberi gambaran singkat tentang siklus pengelolaan keuangan
daerah:

Gambar 7.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

7.2.1. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan KUA harus berdasar atas RKPD, oleh sebab
itu untuk memastikan bahwa KUA yang disusun akan berpihak kepada masyarakat miskin maka harus
dipastikan pula bahwa RKPD yang tersusun sudah berpihak pada masyarakat miskin.
Melalui formulir KUA sebagaimana pada gambar 7.4, dapat dilihat kerangka isi KUA, sehingga dapat
diketahui bagian-bagian yang memerlukan perhatian lebih serius agar kebijakan yang muncul berpihak
pada masyarakat miskin.
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KEBIJAKAN UMUM APBD
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)….
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN ….
BAB I.

BAB II.
BAB III.

BAB IV.

BAB V.

PENDAHULUAN
1.1
Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA);
1.2
Tujuan penyusunan KUA;dan
1.3
Dasar (hukum) penyusunan KUA.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
2.1
Perkembangan indikator ekonomi makro daerah pada tahun sebelumnya;
2.2
Rencana target ekonomi makro pada tahun perencanaan.
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)
1.1
Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN;
1.2
Laju Inflasi;
1.3
Pertumbuhan PDRB (Migas dan Non Migas);
1.4
Lain-lain asumsi (misal: kebijakan yang berkaitan dengan gaji PNS)
KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH
4.1.
Pendapatan Daerah
1.1.1
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun
anggaran berkenaan;
1.1.2
Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
1.1.3
Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.
4.2.
Belanja Daerah
1.1.1
Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan
belanja daerah;
1.1.2
Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga;
1.1.3
Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas
pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.
1.1.4
Kebijakan belanja berdasarkan :
urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan)
satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
4.3.
Pembiayaan Daerah
1.1.1
kebijakan penerimaan pembiayaan;
1.1.2
kebijakan pengeluaran pembiayaan.
PENUTUP
Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan
perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD. Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat
untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran berkenaan.

PIMPINAN DPRD
(tanda tangan)
(nama lengkap)

…………….., tanggal …………..
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *)…..
(tanda tangan)
(nama lengkap)

Gambar 7.2. Kerangka Isi KUA

Perhatian lebih serius harus dilakukan pada saat penyusunan (analisa) KUA BAB IV KEBIJAKAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH, karena disini sudah terbaca arah keberpihakan
kebijakan yang dirumuskan. Sebagai bagian dari upaya merumuskan APBD yang memihak masyarakat
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miskin, kebijakannya pun – baik untuk pendapatan maupun belanjanya - harus memihak masyarakat
miskin. Jika sumber pendapatan mayoritas berasal dari masyarakat miskin diperuntukkan membiayai
jalannya roda pemda atau kebijakan belanja mayoritas diperuntukkan pada belanja pegawai, berarti dari
sisi kebijakan sudah tidak memihak masyarakat miskin. Selanjutnya hampir dapat dipastikan bahwa APBD
yang tersusun tidak akan memihak masyarakat miskin.
Kotak 7.1. Fokus Pencermatan Kebijakan Belanja Daerah
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pilihan), dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Total perkiraan belanja daerah akan dikelompokkan dalam Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak
Langsung (BTL), pada umumnya akan lebih baik jika kelompok BL lebih besar daripada kelompok BTL
karena kelompok BL pada umumnya akan mengenai masyarakat . Jika melihat BTL lebih besar daripada
BL, tidak bisa dengan serta merta langsung dikategorikan komposisi belanjanya tidak berpihak kepada
masyarakat, sebab banyak juga jenis kelompok BTL yang sebenarnya dapat digunakan untuk kepentingan
masyarakat, hanya saja dikemas dalam bentuk BTL. Oleh sebab itu kalau mau melakukan penilaian
terhadap KUA berdasar atas kelompok belanjanya, maka perlu dicermati lebih lanjut peruntukan kelompok
BTL nya.
Kelompok BTL terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan; dan belanja tidak terduga. Belanja pegawai ini dapat dikatakan berpihak pada masyarakat
miskin, ketika dialokasikan belanja untuk memberi penghargaan atau tunjangan bagi pegawai yang berada
di daerah terpencil, terisolir dan terbelakang. Kebijakan belanja subsidi dicermati peruntukannya, pastikan
ada kepemihakan terhadap masyarakat. Seperti misalnya subsidi BBM yang menyebabkan nelayan lebih
diuntungkan dan menyebabkan harga bahan pokok lebih terjangkau. Kebijakan belanja hibah, bantuan
sosial, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, dipastikan ditujukan untuk percepatan pencapaian
MDGs atau SPM.
Selanjutnya kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan
pilihan), dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dipastikan konsisten dengan prioritas permasalahan
yang telah dirumuskan dalam RKPD.
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No
1
2
a
b
c
d
e
3
a
b

Topik

Data

Penjelasan/Komentar

Prosentase perkiraan kelompok
belanja
Kelompok BTL
Belanja pegawai
Belanja subsidi
Belanja hibah
Belanja bantuan sosial
Belanja bantuan keuangan
Konsistensi Prioritas RKPD dan KUA
Prioritas 1
Prioritas 2

7.2.2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD.
Sesuai dengan namanya, PPAS memuat: skala prioritas pembangunan daerah; prioritas program untuk
masing-masing urusan; dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
Plafon belanja Program dan Kegiatan diperoleh setelah dihitung total belanja dikurangi belanja Tidak
Langsung. Perkiraan total belanja diperoleh melaui penjumlahan perkiraan PAD, Dana Perimbangan, LainLain Pendapatan Daerah yang sah, SILPA, Pencairan Dana Cadangan, Penjualan Aset yang dipisahkan,
Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan Piutang. Hal ini
untuk menjamin proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena gaji dan tunjangan pegawai harus
diprioritaskan.
Lebih rinci tentang muatan PPAS, dapat dilihat melalui format berikut ini:
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FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*....
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN........
BAB I.

PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara
(PPAS

BAB II.

RENCANA PENCAPATAN DAN PENERIMANAN PEMBIAYAAN DAERAH
Berisikan tentang target pendapatan dan penerimanaan pembiayaandaerah uang
meliputipendapatan asli daerah (PAD), penerimanaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
yang sah, serta sumber-sunmerb penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan pendpatan
dalam KUA.

BAB III.

BAB III. PRIOTAS BELANJA DAERAH
Berisi urutan prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayan daerah yang akan
dituangkan dalam anggaran belanja daerah.

Catatan: Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib
maupun urusan pilihan yang akan dipilih oleh daerah tersebut.
BAB IV.

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGAIATANPendapatan Daerah
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan satuan kerja yang dituangkan
secara deskriptif dalam bentuk tabulasi.
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Program Kegiatan
Berisikan plafon anggaran sementara berdasarkan program kegiatan yang dituangkan secara
deskriptif dalam bentuk tabulasi.
4.3. Plafon Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.
Berisikan plafon anggaran sementara untuk Belanja Pegawai, bunga, subsidi, hibah, Bantuan
Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga yang dituangkan
secara deskriptif dalam bentuk tabulasi.

BAB V.

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Berisi tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

BAB VI.

PENUTUP
Demikianlah Kesepakatan Priortias dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun
Angggaran Berkenaan dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
RAPBD TA Berkenaan. Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-kesepatan lain antara pemerintah
daerah dan DPRD terhadap PPAS.

Gambar 7.3. Kerangka Isi PPAS

Fokus analisis dilakukan pada Bab III Prioritas Belanja Daerah dan Bab IV Plafon Anggaran Sementara,
untuk melihat kesesuaian prioritas dengan KUA ataupun rencana pencapaian pembangunan (MDGs, SPM)
yang telah dituangkan dalam RKPD, dan selanjutnya mencermati konsistensi anggaran yang tertuang
dalam Bab IV dengan permasalahan yang akan diselesaikan.ditandatangani bersama antara kepala
daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
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No
1
a
b

c
2
a

b

c
d
e

Topik

Data

Penjelasan/Komentar

Bab III Prioritas Belanja Daerah
Kesesuaian Prioritas Belanja dengan
Urutan Prioritas pada KUA Bab IV
Kesesuaian Prioritas Belanja sesuai
dengan RKPD tahun ybs (capaian
SPM & MDGs tahun terakhir)
Tingkat Kefokusan Prioritas Belanja
Bab IV Plafon Anggaran Sementara
Kesesuaian plafon anggaran sementara masing-masing urusan dan
satuan kerja yang dituangkan secara
deskriptif dan dalam bentuk tabulasi,
dengan Bab 3 “Prioritas”
Relevansi besarnya anggaran yang
disediakan dengan akar permassalahan
Kesesuaian plafon program (belanja
langsung) dengan Bab 3 “Prioritas”
Ketersediaan anggaran untuk setiap
kegiatan dalam program
Kesesuaian plafon belanja tidak langsung sesuai dengan Bab 3 “Prioritas”

Selain pencermatan dilakukan dari sudut pandang isi (KUA dan PPAS), pencermatan dapat juga dilakukan
dari sudut pandang administratif, terkait dengan urutan isi, dan waktu penyusunannya. Karena berdasar
mekanismenya, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh Sekda kepada
kepala daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni. Kepala daerah menyampaikan kepada
DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan ini dilakukan oleh TAPD bersama tim
anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat
akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD
dalam waktu bersamaan.
7.2.3. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Kode
yang digunakan dalam formulir RKA-SKPD adalah sebagai berikut:
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Kode
RKA - SKPD
RKA - SKPD 1
RKA - SKPD 2.1
RKA - SKPD 2.2
RKA - SKPD 2.2.1

Nama Formulir
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan
Kerja Perangkat Daerah

Fokus analisis RKA untuk melihat adanya pemihakan pada masyarakat miskin dapat dilihat pada format
RKA-SKPD 2.1 dan format RKA-SKPD 2.2 (atau RKA-SKPD 2.2.1). Melalui RKA-SKPD 2.1 dapat dicermati
penggunaan anggaran belanja tidak langsung, dan melalui RKA-SKPD 2.2 (atau RKA-SKPD 2.2.1)dapat
dicermati penggunaan anggaran belanja langsung.
Pada formulir RKA-SKPD 2.1 berikut yang perlu mendapat pencermatan adalah pada isian bagian yang
diberi warna kuning, untuk memastikan pengalokasian anggaran belanja tidak langsung, sebagaimana
formulir berikut:
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Pada formulir RKA-SKPD 2.2.1 berikut yang perlu mendapat pencermatan adalah pada isian bagian yang
diberi warna kuning, yaitu tentang: besarnya anggaran untuk kegiatan, indicator input, keluaran, dan
dampak beserta targetnya, sasaran kegiatan, dan jenis belanjanya.

7.3. Pengenalan Pivottable
Pivottable merupakan alat standar yang sudah terdapat di dalam MS Excel yang memungkinkan
mendapatkan informasi dari data yang relatif besar. Alat ini menjadi istimewa karena dapat digunakan
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untuk menganalisis APBD tanpa harus diinstal sebagaimana kebanyakan software pengelolaan keuangan
daerah.

Gambar 7.4. Alur Pengenalan Pivot

7.3.1. Penyusunan Pivotmaster
Dokumen penganggaran (RKA-SKPD atau lampiran APBD) yang ada tidak dengan sendirinya dapat dianalisis
menggunakan pivottable. Oleh sebab itu langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah format
yang ada dalam bentuk pivotmaster, sehingga hasilnya/outputnya akan merupakan kumpulan data yang
sudah dapat dianalisis menggunakan pivottable. Langkah yang ditempuh untuk menyusun pivotmaster
adalah: (i) penyediaan bahan; (ii) pembuatan field; dan (iii) pengisian field.

Gambar 7.5. Alur Penyusunan Pivotmaster
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1. Penyediaan Bahan Analisis
Bahan yang analisis sangat tergantung pada tujuan analisis. Bahan yang dapat dijadikan bahan analisis
adalah:
a. RKA-SKPD, ini berarti tujuan analisis untuk perencanaan.
b. Laporan daya serap SKPD, ini berarti tujuan analisis untuk pemantauan.
c. Lampiran APBD, ini berarti tujuan analisis untuk evaluasi.
2. Membuat Field
Pembuatan pivotmaster dilakukan di MS Excel. Baris pertama akan menjadi nama kolom dalam pivotmaster
dan selanjutnya disebut Field. Field yang diharapkan tersedia adalah: Urusan Pemerintahan, Organisasi,
Kelompok Belanja, Program, Kegiatan, Jenis Belanja, MDGs, Anggaran, dan Lokasi (Tabel 7.1). Penempatan
urutan field tidak harus berurut, yang penting semua masalah yang akan dianalisis sudah masuk dalam
daftar field.
URUSAN
KELOMPOK
PEMERIN- ORGANISASI
PROGRAM
BELANJA
TAHAN

KEGIATAN

JENIS
BELANJA

MDGs

ANGGARAN LOKASI

Tabel 7.1 Contoh Format Field

Jika field yang dapat dibuat dari bahan/data anaggaran yang ada hanya sebatas bentuk di atas, berarti
hanya sebatas itu bahan/program yang dapat dianalisis. Kita tidak dapat menganalisis program yang
mendukung prioritas pembangunan atau program yang merupakan hasil Musrenbang, akan bisa dianalisis
jika fieldnya juga dibuat. Oleh sebab itu kedalaman analisis tergantung pada banyaknya field yang dibuat.
3. Pengisian Field
Data yang sudah diisikan dalam Formulir 2.2 sebagaimana pada Gambar 7.5. (atau formulir lain yang
datanya sudah tersedia) dipindah ke dalam format pivotmaster.
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Gambar 7.6. Formulir RKA-SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan, Organisasi, Program, Kegiatan, Jenis Belanja, Lokasi dan Anggaran sudah tersedia
dalam Formulir 2.2. Ini berarti semua field yang telah dibuat di atas dapat diisi dengan hanya memindahkan
data dari Formulir 2.2, kecuali field Kelompok Belanja (belum semuanya) dan MDGs. Contoh untuk mengisi
field adalah sebagai berikut:
NO
1
2
3
4
5
6
7

NAMA FIELD
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Jenis Belanja
Lokasi
Anggaran

SUMBER DATA/KETERANGAN
Pada baris ketiga formulir RKA 2.2
Pada baris keempat formulir RKA 2.2
Pada kolom uraian RKA 2.2
Pada kolom uraian RKA 2.2
Pada kolom tahun n RKA 2.2
Pada kolom Lokasi
Sesuai dengan banyaknya anggaran yang tertulis pada tahun
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NO

NAMA FIELD

8

Kelompok Belanja

9

MDGs

SUMBER DATA/KETERANGAN
• Semua yang berada dalam formulir 2.2 masuk kelompok
belanja langsung
• Kelompok belanja tidak langsung dapat diperoleh pada
formulir RKA 2.1
Mengikuti kriteri sebagaimana dijelaskan di bawah ini

Sedikit permasalahan terjadi dalam pengkategorian anggaran dalam upaya pencapaian MDGs, karena
belum ada definisi yang disepakati. Oleh sebab itu perlu dibuat kesepakatan untuk pengkategorian dalam
menganalisis anggaran belanja yang diajukan untuk pencapaian MDGs. Berikut ini kriteria yang dapat
dijadikan salah satu rujukan:
a. Semua Program dan Kegiatan pada setiap SKPD (Program Administrasi Perkantoran, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Fasilitasi
Pindah/Purna Tugas PNS, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, dan Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan atau yang berkode rekening program
01 sd 14) tidak masuk dalam kategori MDGs.
b. Semua gaji dan tunjangan tidak masuk dalam kategori MDGs, kecuali tunjangan yang bersifat khusus
yang diberlakukan di daerah untuk pencapaian MDGs.
c. Pengkategorian MDGs pada suatu kegiatan dapat dilihat pada output dan outcomes kegiatan tersebut
sesuai yang tertera dalam Form RKA-SKPD 2.2.1.
Tabel 7.1. Kriteria Penentuan Anggaran MDGs

MDGs
1

2

3
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KRITERIA
Semua program/kegiatan yang berdampak
langsung pada pengentasan kemiskinan
atau penerima (sasaran) program orang
miskin atau program/kegiatan yang secara
eksplisit peruntukannya untuk pengentasan
kemiskinan
Semua program/kegiatan yang berdampak
langsung pada penuntasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar

KETERANGAN (Contoh)
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,
Program
pengembangan
ekonomi
masyarakat pesisir, dan Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun, Program Pendidikan
Luar Biasa, dan Program Pendidikan Non
Formal

Semua program/kegiatan yang secara Program Advokasi dan Perlindungan
eksplisit menyebut pengarusutamaan gender terhadap perempuan dan Anak, Program
atau pemberdayaan perempuan
peningkatan peran perempuan di
perdesaan, dan Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender (PUG)

MDGs
4,5,6

KRITERIA
KETERANGAN (Contoh)
Semua program/kegiatan kesehatan kecuali Program Upaya Kesehatan Masyarakat,
yang disebut pada point a dan b
Program Pengawasan Obat dan Makanan,
dan Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

7

Semua program/kegiatan yang berdampak Program Pengawasan dan Penertiban
pada pelestarian lingkungan
Kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak
lingkungan, Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air Minum & Air Limbah, dan
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup

Format pivotmaster dibuat dalam bentuk satu kolom satu informasi, tidak boleh ada satu baris atau kolom
yang kosong tanpa data sama sekali. Pivotmaster yang benar sebagaimana Gambar 7.6. berikut:

Gambar 7.7. Contoh Pivotmaster yang Benar

Sebagai perbandingan berikut ini contoh pivotmaster yang salah:
a. Satu kolom tidak satu informasi seperti Gambar 7.7.:
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Gambar 7.8. Contoh Pivotmaster dengan Kesalahan Satu kolom Dua Informasi

b. Salah satu baris atau kolom kosong seperti Gambar 7.8.

Gambar 7.9. Contoh Pivotmaster dengan Kesalahan Satu Baris Kosong
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7.3.2. Aktivasi Pivottable
Setelah menyusun pivotmaster, langkah berikutnya adalah mengaktifkan pivottable. Untuk mengaktifkan
pivottable dibedakan antara Office 2003 dengan Office 2007, oleh sebab itu akan dipaparkan cara
mengaktifkan kedua-duanya.
a. Office 2003

Gambar 7.10. Alur Aktivasi Pivottable (Excel 2003)

1. Semua data (termasuk fieldnya) dalam pivotmaster harus diblok, seperti contoh gambar berikut:
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2. Klik menu Data
3. Klik tulisan PivotTable and PivotChart Report seperti gambar berikut:

4. Klik Finish, seperti pada gambar:
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Selanjutnya akan muncul pivot hasil sebagaimana gambar di bahwah ini:

b. Office 2007

Gambar 7.11. Alur Aktivasi Pivottable (Excel 2007)
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1. Letakkan kursor dimana saja yang masuk dalam area pivotmaster (misal di sel A1) seperti gambar
berikut

2. Klik menu Insert, setelah itu pada toolbar kiri bawah sudah terlihat tulisan PivotTable.
3. Klik tanda panah kecil dibawah tulisan PivotTable sebagaimana gambar berikut:
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4. Terdapat pilihan PivotTable dan PivotChart, selanjutnya pilih Klik PivotTable,

5. Setelah muncul gambar seperti di bawah, klik OK seperti gambar berikut:
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Selanjutnya akan muncul pivot hasil seperti gambar di bawah:
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7.3.3. Operasionalisasi Pivot

Gambar 7.12. Alur Operasionalisasi Pivot (Excel 2007)
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Secara prinsip tidak ada perbedaan dalam mengoperasikan pivottable Office 2003 dan Office 2007,
hanya saja pada Office 2007 terdapat beberapa kemudahan yang memungkinkan pengoperasionalannya
lebih cepat. Namun demikian untuk mempermudah mengoperasikannya, paparan teknik mengoperasikan
akan disajikan kedua-duanya.
a. Office 2003
1. Mengenal Area Pivot Hasil
Pada pivot hasil terdapat dua area, yaitu: (1) PivotTable Field List dan (2) Report. Semua field (Kepala
kolom pada pivot master), akan muncul dalam PivotTable Field List.

Pada area report terdapat tiga bagian yang perlu dikenal kegunaannya, yaitu:
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2. Mengisi Area Report
Untuk mengisi area report dilakukan dengan memindah field yang berada di PivotTable Field List ke area
report (Drop Column Field Here, Drop Row Fields Here, atau Drop Data Item Here) dengan cara klik kiri
(tahan terus/ drag) field yang akan dipindah dan lepaskan di area yang diinginkan untuk muncul. Sebagai
contoh, untuk menampilkan besarnya belanja langsung dan tidak langsung dapat dilakukan sebagai
berikut:
a. Pindah field Kelompok Belanja (dengan cara klik kiri /drag) ke tempat Drop Row Fields Here.
b. Pindah pula field Anggaran ke tempat Drop Data Item Here. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar
di bawah:

Sehingga akan muncul di layar seperti gambar berikut:
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Pada area report dapat dilihat besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Langkah ini dapat
dilakukan juga pada field yang lain, misalnya ingin memunculkan jenis belanja pada kolom dapat dilakukan
dengan klik (drag) Field Jenis Belanja, lalu dipindahkan ke tempat Drop Column Field Here (tepat di atas
Total) sebagaimana diperlihatkan gambar berikut:

Sehingga akan muncul di layar seperti gambar berikut:

3. Mengembalikan Field ke PivotTable Field List
Untuk mengembalikan field yang berada di area report dilakukan dengan cara klik kiri (drag) field yang
akan dipindah dan lepaskan ke PivotTable Field List. Misalnya ketika akan memindahkan field Kelompok
Belanja, Anggaran, dan Jenis Belanja ke PivotTable Field List, maka dapat dialkukan langkah berikut:
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a. Klik kiri (drag) field Kelompok Belanja dan pindahkan ke PivotTable Field List
b. Klik kiri (drag) sum of anggaran dan pindahkan ke PivotTable Field List.
c. Klik kiri (drag) field Jenis Belanja dan pindahkan ke PivotTable Field List.

Sehingga akan muncul di layar monitor pivot hasil sebagaimana gambar berikut:
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4. Memfilter
Tidak selalu semua data perlu ditampilkan, misalnya ingin melihat informasi tentang Dinas Kesehatan saja
tanpa melihat data-data dinas yang lain. Langkah yang dilakukan adalah:
a. Klik kiri (drag) field organisasi di PivotTable Field List dibawa ke tempat Drop Row Fields Here,

Sehingga di layar monior akan terlihat:
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b. Tanda panah kecil yang berada di sebelah kanan tulisan organisasi di klik sebagaimana gambar
berikut:

Sehingga muncul gambar berikut:
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c. Klik tanda contreng di sebelah kiri tulisan Show All di area hasil
d. Klik tanda panah di sebelah kanan (bisa yang kearah naik atau kearah turun) untuk mencari Dinas
Kesehatan (atau dinas yang ingin dipilih lainnya).

e. Ketika sudah didapat Dinas Kesehatan, maka klik kotak kecil di sebelah kirinya.
f. Klik tulisan OK, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:

Setelah ke enam langkah di atas dilakukan akan muncul gambar sebagaimana berikut ini:
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Selanjutnya dapat dimunculkan data apa saja yang ingin ditampilkan terkait dengan Dinas Kesehatan
pada area report. Misalnya akan menampilkan program dan anggaran serta jenis belanja Dinas Kesehatan,
dapat dilakukan dengan cara:
a. Pindahkan field Program ke tanda panah kecil disebelah kanan organisasi,

Sehingga muncul di layar monitor, seperti gambar berikut:
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b. Pindahkan field Jlh Anggran pada tempat Drop Data Items Here

Sehingga muncul di layar monitor, seperti gambar berikut:

c. Pindahkan field Jenis Belanja ke tempat Drop Column Fields Here (tepat di atas total),
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Sehingga muncul dilayar monitor, seperti gambar berikut ini:

5. Edit Tampilan
a. Format Bilangan
Penulisan bilangan pada tabel di atas tampilannya kurang jelas dan tidak menarik, karena tidak
menggunakan titik pemisah ribuan. Untuk membuat titik pemisah bilangan ribuan, dapat dilakukan
sebagaimana menggunakan operasi Excel sehari-hari , yaitu dengan:
1. Mem blok (klik kiri jangan dilepas) semua bilangan yang akan diperbaiki tampilannya,
2. Klik kanan pada bagian yang sudah diblok sehingga muncul gambar seperti di bawah ini,

3.
4.
5.
6.
7.
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Klik kiri Format Cells (a),
Klik kiri Number (b),
Klik kiri kotak kecil di kiri tulisan Use 1000 separator (c),
Pilih banyaknya angka dibelakang koma yang diinginkan (d),
Klik OK (e).

Setelah kelima langkah di atas dilakukan, maka tampilan bilangan akan muncul seperti gambar di bawah
ini:

b. Disain Tampilan
Untuk mengubah bentuk tampilan area report dapat dilakukan dengan:
1.
2.
3.
4.

Klik kiri PivotTable
Klik kiri Format report
Pilihlah format sesuai yang diinginkan,
Setelah format yang diinginkan sudah diperoleh, klik OK sebagaimana alur gambar berikut:
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Pada saat memilih format tersedia sekitar 10 format, di bawah ini adalah salah satu formatnya:

Kontak 7.4. Tool Bar Pivot tidak Muncul
Jika tool bar Pivot Table tidak muncul (sehingga langkah pertama tidak bisa dilakukan),
dilakukann),
maka ikuti langkah-langkah berikut untuk memunculkannya:
1. Klik kanan di area report
2. Klik kiri Show PivotTable Toolbar, sehingga muncul gambar berikut:
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a. Office 2007
1. Area Pivot Hasil
Pada Pivot hasil terdapat dua area, yaitu: (1) PivotTble Field List dan (2) Report. Sebagaimana pada office
2003, pada office 2007 semua field juga otomatis muncul pada PivotTable Field List.
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PivotTable Field List memuat beberapa bagian, sebagaimana gambar berikut:

2. Mengisi Area Report
Untuk mengisi area report dilakukan dengan memindah field dari PivotTable Field List ke salah satu kotak
dari empat kotak di bawahnya, dengan sendirinya akan mengisi area report sesuai dengan data yang telah
diinput. Ketika ingin memunculkan anggaran berdasar kelompok belanja, maka dapat dilakukan langkah
berikut:
a. Pindah field Kelompok Belanja (dengan cara klik kiri ditahan) ke tempat Row Labels
b. Pindah pula field Jlh Anggran ke tempat Values, seperti gambaran berikut:

Pada area report dapat dilihat besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Langkah ini dapat
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dilakukan juga pada field yang lain, misalnya ingin memunculkan jenis belanja pada kolom dapat dilakukan
dengan klik (drag) Field Jenis Belanja, lalu pindahkan ke tempat Column Labels, seperti gambarani
berikut:

3. Mengembalikan field di area report ke PivotTable Field List
Untuk mengembalikan field yang berada di area report dilakukan dengan cara klik kiri tanda contreng field
yang ingin dikembalikan pada pivottable field list, sebagaimana gambar berikut:

Sehingga akan kembali muncul pivot hasil, seperti gambar berikut:
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4. Memfilter
Tidak selalu semua data perlu ditampilkan, misalnya ingin melihat informasi tentang dinas kesehatan saja
tanpa melihat data-data dinas yang lain. Langkah yang dilakukan adalah klik (drag) field organisasi di
PivotTable Field List dibawa ke tempat Report Filter seperti gambar berikut:

Selanjutnya lakukan langkah-langkah berikut:
a. Klik kiri tanda panah disebelah kanan All pada kata organisasi di area hasil,
b. Klik kiri kotak kecil disebelah kiri tulisan Select Multiple Items
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Sehingga akan muncul gambar seperti dibawah ini:

c. Klik kiri tanda contreng ( v) di sebelah kiri tulisan All
d. Cari Dinas Kesehatan, dengan cara klik kiri anak panah ke atas atau ke bawah
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Sehingga akan muncul gambar seperti berikut:

e. Klik kotak kecil di sebelah kiri tulisan Dinas Kesehatan
f. Klik OK , sebagaimana gambar berikut:
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Setelah keenam langkah tersebut dilakukan akan muncul seperti berikut:

Selanjutnya dapat dimunculkan apa saja yang ingin ditampilkan dari Dinas Kesehatan pada area report.
Misalnya akan menampilkan program dan anggaran serta jenis belanja Dinas Kesehatan, dapat dilakukan
langkah berikut:
a. Pindahkan field Program ke tempat Row Labels
b. Pindahkan field anggaran 2008 pada tempat Values
c. Pindahkan field Jenis Belanja ke tempat Coloum Labels, sehingga akan muncul di area hasil seperti
gambar berikut:
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5. Edit Tampilan
a. Format Bilangan
Penulisan bilangan pada tabel di atas tampilannya kurang jelas dan tidak menarik, karena tidak
menggunakan titik pemisah ribuan. Untuk membuat titik pemisah bilangan ribuan, dapat dilakukan
sebagaimana menggunakan operasi Excel sehari-hari , yaitu dengan:
1. Mem blok (klik kiri jangan dilepas) semua bilangan yang akan diperbaiki tampilannya,
2. Klik kanan pada bagian yang sudah diblok sehingga muncul gambar seperti di bawah ini:

Klik kiri Format Cells
Klik kiri Number
Klik kotak kecil di kiri tulisan Use 1000 separator
Pilih banyaknya angka dibelakang koma yang diinginkan, dengan cara klik tanda panah ke atas atau
ke bawah
7. Klik OK, seperti alur dalam gambar berikut:

3.
4.
5.
6.
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Setelah semua langkah di atas dilakukan, maka tampilan bilangan akan muncul seperti gambar di bawah
ini:

b. Disain Tampilan
Untuk mengubah bentuk tampilan area report, maka kita dapat menggunakan toolbar Design, yang
dapat dipilih sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Tampilan di atas, dapat diubah dengan cara:
1. Klik toolbar Design
2. Klik anak panah di sebelah kanan bawah toolbar untuk mencari design yang diinginkan
3. Klik design yang diinginkan, sebagaimana diperlihatkan pada gambar berikut:
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Berikut ini salah satu design yang dapat ditampilkan:

7.4. Analisis Belanja
Sebelum analisis belanja dilakukan, diasumsikan bahwa setiap RKA-SKPD dan RKA-PPKD (atau bahan yang
akan dianalisis berupa lampiran IV Peraturan Daerah tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah)
sudah disajikan dalam bentuk pivotmaster. Pivotmaster APBD disusun dengan field: Urusan Pemerintahan,
Organisasi, Kelompok Belanja, Program, Kegiatan, Jenis Belanja, Anggaran, MDGs, dan Lokasi. Setelah
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pivotmaster tersedia (seperti contoh di atas), langkah berikutnya adalah mengaktifkan pivottable sampai
muncul pivot hasil. Setelah pivot hasil muncul, analisis sudah dapat dilakukan sesuai dengan tujuan
analisis tersebut.
7.4.1. Analisis Belanja dengan Satu Field
Analisis ini bertujuan untuk melihat komposisi belanja berdasar satu field saja, bisa berdasar urusan
pemerintahan, organisasi, kelompok belanja, program, kegiatan, jenis belanja, MDGs, atau lokasi sesuai
dengan banyaknya field. Karena hanya satu field, maka analisis yang dilakukan hanya membandingkan
besarnya anggaran antar komponen dalam satu field. Misalnya kita ingin melihat organisasi yang paling
besar mendapatkan alokasi belanja, dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
1. Klik field Organisasi dan letakkan pada tempat Row Label (Drop Row Field Here)
2. Klik field Anggaran dan letakkan pada tempat Values (Drop Data Item Here), sehingga akan diperoleh
gambar seperti berikut ini:

7.4.2. Analisis Belanja lebih dari Satu Field
Analisis ini ini bertujuan untuk melihat komposisi belanja atas beberapa field. Untuk mempermudah
memahami akan diberikan beberapa contoh berikut:
Contoh 1: Misalnya ingin mengetahui sebaran anggaran berdasar atas Kelompok Belanja dan Jenis Belanja.
Berikut ini langkah-langkah untuk menampilkan anggaran berdasar kelompok belanja dan jenis belanja:
a. Klik field Kelompok Belanja dan letakkan pada tempat Row Labels (Drop Row Fields Here)
b. Klik field Jenis Belanja dan letakkan pada tempat Row Labels (Drop Row Fields Here)
c. Klik field Anggaran dan letakkan pada tempat Values (Drop Data Item Here).
Sehingga diperoleh gambar seperti berikut ini:
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Contoh 2: Misalnya ingin mengetahui anggaran Dinas Pendidikan (Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/
PPO) dan Dinas Kesehatan sampai dengan programnya. Langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai
berikut:
a.
b.
c.
d.

Klik field organisasi
Filter untuk memilih dinas pendidikan dan kesehatan
Klik field program letakkan pada baris
Klik field anggaran, sehingga diperoleh hasil seperti di bawah ini:

Contoh 3: Misalnya ingin mengetahui anggaran Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan (Distanbunak)
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yang bertujuan untuk mencapai goal_1 beserta sebaran lokasinya. Langkah yang dapat dilakukan adalah
sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Klik field organisasi letakkan pada tempat Row Labels (Drop Row Field Here)
Filter untuk memilih Distanbunak
Klik field MDGs letakkan pada tempat Row Labels (Drop Row Field Here)
Filter untuk memilih goal_1 MDGs
Klik field Lokasi letakkan pada tempat Row Labels (Drop Row Field Here), sehingga akan muncul hasil
seperti gambar berikut:
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anggaran, sebagaimana contoh berikut:
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Jika ingin mengubah Count menjadi Sum, dapat dilakukan langkah berikut:
1. Pada kotak tulisan Count diklik kiri 2 kali (agak cepat)
2. Pilih tulisan Sum
3. Klik OK, sebagaimana digambarkan pada alur berikut:
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BAB VIII
BAGAN PRIORITAS UNTUK MENENTUKAN
PRIORITAS LOKASI BERDASARKAN
KETERSEDIAAN ANGGARAN

8.1. Pengantar
Bab ini menjelaskan mengenai alat analisa yang dapat membantu perencana atau analisis melihat
tingkat keparahan permasalahan lokasi secara cepat. Alat analisa tersebut dikenal dengan Chart Priority
(Bagan Prioritas); dalam implementasinya dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa indikator yang
permasalahannya telah diketahui melalui analisa MDGs scorecard (kartu penilaian pencapaian MDGs)
dan poverty mapping (pemetaan kemiskinan). Langkah-langkah penggunaan alat analisa ini disampaikan
secara lengkap, baik aspek konsepnya maupun teknis analisa dan interpretasinya.
8.1.1. Tujuan
Melalui pendalaman dan praktek alat ini, maka para analisis atau perencana akan memiliki pemahaman
mengenai:
1. Aplikasi dan pemanfaatan alat Chart Priority (Bagan Prioritas) menggunakan beberapa indikator yang
dalam analisa Kartu Penilaian MDGs atau pemetaan kemiskinan dinyatakan bermasalah.
2. Mengetahui tingkat keparahan permasalahan lokasi sehingga interpretasi untuk menetapkan prioritas
intervensi, dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, terutama bila dikaitkan dengan adanya
keterbatasan sumberdaya, seperti ketersediaan anggaran.
8.1.2. Pengertian dan Lingkup Bagan Priorias
Analisa Bagan Prioritas merupakan alat yang yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat
keparahan permasalahan MDGs atau pembangunan yang dihadapi suatu lokasi dibandingkan dengan
lokasi lainnya. Analisa dilakukan, yaitu dengan cara mengkombinasikan lebih dari satu indikator, baik
indikator di dalam goals MDGs, antar golas MDGs atau indikator MDGs dengan indikator lainnya. Indikator
yang dikombinasikan harus saling berkaitan atau berpengaruh.
8.1.3. Manfaat Analisa Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
Hasil analisa chart priority ini dapat menjadi penuntun bagi para analisi atau perencana untuk:
•
•
•

•
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Mengklasifikasi prioritas lokasi sesuai tingkat keparahan permasalahan sejumlah indikator MDGs
atau kemiskinan yang dihadapi.
Memudahkan dan meningkatkan ketepatan para pimpinan (Teknokrat dan Politisi) untuk mengambil
keputusan, terutama dalam penentuan lokasi yang paling prioritas untuk diintervensi.
Memudahkan koordinasi program dan kegiatan, terutama dalam melihat lokasi dan kaitannya dengan
sektor serta ketersediaan anggaran. Dukungan sinergisme, integrasi atau komplementer kegiatan
dapat juga dilakukan dengan baik dan sistemik (prinsip “keroyokan: penyelesaian masalah dapat
dilaksanakan).
Mengefektifkan dan mengefisienkan sumberdaya yang dimiliki, terutama yang berkaitan dengan
kemampuan pembiayaan, karena disadari setiap daerah bahkan negara sangat terbatas dalam
pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan penetapan prioritas yang lebih fokus (penetapan
prioritas di atas prioritas).

•

Peningkatan kualitas dokumen perencanaan, terutama dari sisi penetapan target lokasi dan indikator
yang bermasalah serta membantu prediksi penyiapan pembiayaan.

8.2. Analisa Menggunakan Bagan Prioritas
Langkah analisa penentuan tingkat prioritas lokasi menggunakan Bagan Prioritas sangat sederhana,
ringkasan tahapannya adalah sebagai berikut :

Gambar 8.1. Alur Analisa Pemetaan Kuadran untuk Menentukan Tingkat Prioritas Lokasi
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Langkah analisa untuk masing-masing tahapan dapat diikuti pada penjelasan sebagai berikut :
1. Evaluasi Hasil Analisa Kartu Penilaian Pencapaian MDGs (MDGs Scorecard)
Tahap pertama adalah menyusun kartu penilaian pencapaian MDGs seperti yang telah dijelaskan pada
Bab IV. Analisa dapat dilakukan untuk semua indikator yang datanya tersedia dan disesuaikan dengan
tingkatannya, misalnya tingkat propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Selanjutnya hasil analisa
dievaluasi, baik per tujuan, per target ataupun secara keseluruhan (semua indikator).
2. Mengumpulkan Indikator yang Berwarna Merah dan Kuning
Indikator yang hasil analisanya menunjukan warna merah dan kuning dikelompokan secara terpisah, yaitu
per goals, per target dan per lokasi (propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, tergantung kedalaman
ketersediaan data). Pengumpulan kedua warna indikator tersebut adalah karena dari sisi pencapaian
keduanya tergolong belum tercapai target (seperti target MDGs, RPJMN, RPJMD, atau target lainnya) atau
dengan kata lain masih bermasalah.
3. Menyusun Daftar Indikator yang Dapat Diinteraksikan
Berdasarkan hasil pengelompokan indikator yang berwarna merah dan kuning, kemudian dibuat daftar
indikator yang bisa diinteraksikan (maksimal interaksi 3 indikator), bisa bersifat indikator antar goals saja,
antar goals dengan goals, atau kombinasi dengan indikator lain yang bukan MDGs. Dasar penyusunan
interaksi indikator adalah adanya interaksi atau indikator yang saling mempengaruhi (berhubungan).
Contoh interaksi indikator adalah sebagai berikut :
•
•
•
•

Internal goals : TBC vs Malaria vs HIV/AIDS
Antar goals : Kemiskinan vs APM SD vs APM SMP
Antar goals : Kemiskinan vs Balita Kurang Gizi vs Kematian Balita
Indikator MDGs dengan Indikator lainnya : Kemiskinan vs Pengangguran vs Alokasi Anggaran

4. Menyiapkan Sistem Chart Priority
Setelah disusun daftar interaksi indikator, langkah selanjutnya adalah menyiapkan sistem chart prioritas
yang telah dicopy. Langkah teknis untuk sistem Bagan Prioritas adalah sebagai berikut:
1. Copy sistem Bagan Prioritas (chart prority.xlsm) dari CD lampiran buku, kemudian dibuka dengan
mengklik tombol sebelah kiri 2 kali (pada file system chart priority).
2. Setelah terklik, kemudian akan muncul menu dialog seperti terlihat pada Gambar berikut.
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Gambar 8.2. Menu Dialog Sistem Bagan Prioritas

5. Menetapkan Prioritas Indikator pada Sumbu X dan Y
Tahap berikutnya adalah menetapkan indikator yang akan diprioritaskan untuk ditempatkan pada sumbu
X, sumbu Y dan sumbu Z. Indikator yang ditempatkan pada sumbu X (kolom pertama setelah kolom
wilayah) dan Y (kolom kedua setelah kolom wilayah) adalah yang dinilai lebih penting (dianggap sebagai
sebab utama) dan mempunyai target, sedangkan indikator ketiga ditempatkan pada sumbu Z
6. Entri Data Indikator
Setelah ditetapkan indikator mana yang akan ditempatkan pada sumbu X, Y, dan Z, maka langkah-langkah
teknisnya berikut: :
1. Mengetik nama indikator yang akan diletakkan pada sumbu X, kemudian kolom berikutnya untuk
indikator yang akan diletakan pada sumbu Y, dan kolom berikutnya lagi untuk indikator yang akan
diletakkan pada sumbu Z.
2. Masukkan nama lokasi (sesuai dengan tingkatannya), untuk bagan prioritas propinsi berisi lokasi
kabupaten, untuk bagan prioritas kabupaten berisi lokasi kecamatan, dan seterusnya.
3. Setelah itu, entri data untuk masing-masing indikator, sesuaikan untuk masing-masing kolomnya.
4. Tetapkan nilai maksimum dan minimum untuk indikator yang ditempatkan pada sumbu X, dan hal
yang sama dilakukan juga untuk indikator yang ditempatkan pada sumbu Y. Catatan: nilai maksimum
yang ditetapkan harus lebih besar dari nilai indikator, demikian juga untuk nilai minimum harus lebih
kecil. Misalnya :
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•
•
•

Nilai terbesar dari indikator pada sumbu X adalah 70, maka penetapan nilai maksimumnya
adalah 80 atau 90
Nilai terkecil dari indikator pada sumbu X adalah 20, maka penetapan nilai minimumnya adalah
10 atau 5.
Hal yang sama berlaku juga untuk indikator pada sumbu Y, sedangkan untuk indikator pada
sumbu Z tidak diperlukan karena tampilannya pada chart prioritas adalah dalam bentuk besar
kecilnya ukuran bola.

5. Tetapkan nilai cross, yaitu nilai target untuk masing-masing indikator pada sumbu X dan sumbu Y,
untuk sumbu Z tidak perlu ditetapkan target indikator.
6. Tetapkan nilai tick untuk masing-masing indikator. Nilai tick adalah nilai rentang yang menentukan
jarak antara satu angka (titik) dengan angka (titik) berikutnya atau dikenal dengan istilah umum
interval. Nilai tick ini perlu diatur (dicoba-coba) supaya diperoleh sebaran bola (titik) yang sesuai
(tidak terlalu berdempetan).
7. Nilai minimum dan maksimum data pada kolom sebelah bawah tidak perlu dientri karena akan terisi
secara otomatis.
8. Klik tombol chart untuk melihat hasil Bagan Prioritas.

Gambar 8.3. Langka-langkah Mengentri Nama Wilayah, Nama Indikator, Data dan Menampilkan Chart Priority
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7. Menyajikan Bagan Prioritas
Jika semua data dipastikan telah terentri, maka penyajian Bagan Prioritas dapat dilakukan secara
otomatis, yaitu dengan mengklik kanan pada menu yang bertuliskan chart (terletak sebelah kanan pada
menu dialog Bagan Prioritas, lihat Gambar 3 langkah 8). Setelah di klik maka akan keluar hasil seperti
terlihat pada gambar 4. Hasil analisa ini (gambar) dapat disimpan pada power point atau dalam file JPG.
Untuk kembali ke menu awal dapat diklik menu back, selanjutnya pekerjaaan analisa untuk indikator
lainnya dapat dilakukan menggunakan tahapan yang sama.

Gambar 8.4. Hasil Analisa Pemetaan Kuadran untuk Menentukan Tingkat Prioritas
Lokasi yang akan Diintervensi

8. Penetapan Wilayah Kudran dan Interpretasi
Wilayah kuadran pada Bagan Prioritas terbagi atas 4 bagian, yaitu wilayah kuadran I, wilayah kuadran
II, wilayah kuadran III, dan wilayah kuadran IV. Model-model Bagan Prioritas yang muncul bisa dalam 4
bentuk, seperti terlihat pada Gambar 8.5 berikut.
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Gambar 8.5. Model-model Hasil Bagan Prioritas yang Bisa Dipakai sebagai Rujukan
untuk Menentukan Wilayah Kuadrant (Prioritas)

Penentuan wilayah prioritas dengan berpatokan pada 4 pola gambar diatas adalah sebagai berikut :
•
•
•
•

Wilayah kuadran I (prioritas I) terletak pada posisi (arah) nilai negatif dari 2 indikator, yaitu pada
sumbu X dan Y.
Wilayah kuadran IV (prioritas IV) terletak pada posisi (arah) nilai positif dari 2 indikator, yaitu pada
sumbu X dan Y.
Penentuan wilayah kudran II (prioritas II) sangat tergantung pada arah negatif dari indikator yang
dinilai lebih penting. Jika indikator dinilai sama-sama penting maka penentuan posisi/wilayah
prioritas II dan III dapat dilakukan secara bebas.
Bila semua wilayah (desa, kecamatan, kabupaten, atau propinsi) berada pada satu kuadran, maka
penentuan priorioritas ditentukan oleh kedalaman nilai negatif dari indikator di sumbu X atau Y
dan nilai negatif dari indikator yang dilambangkan dengan besar kecilnya ukuran bola (sumbu Z).

9. Untuk Indikator yang Belum Mempunyai Target, minimal 2 indikator harus ditentukan targetnya :
•

180

Analisa diawali dengan menentukan target :
a. Untuk indikator dengan nilai proposi atau penyebut per 100.000 digunakan rumus sebagai
berikut :

T = (Kasus/JP) x 100.000, dimana:
T = target
JP = jumlah populasi suatu wilayah
b. Untuk indikator dengan nilai proporsi atau penyebut per 1.000, digunakan rumus :
T = (Kasus/JP) x 1.000
c. Nilai target pada poin a atau b adalah merupakan nilai rata-rata prevalensi desa yang digunkan
untuk target kecamatan, kecamatan untuk kabupaten, kabupaten untuk provini atau propinsi
untuk nasional.
d. Untuk indikator yang tidak termasuk indikator MDGs, penetapan target menggunakan formula
b atau target yang telah ditetapkan atau target yang disepakati oleh pemerintah lokal/sektor.
•

Tahap berikutnya menyusun kartu penilaian pencapaian MDGs untuk mengetahui apakah hasil
analisanya berwarna merah, kuning atau hijau. Jika warna merah dan kuning, maka langkah
seperti yang telah dijelaskan diatas dapat diikuti, yaitu dimulai dari langkah 3, menyusun daftar
indikator yang bisa diinteraksikan; selanjutnya tahapan analisanya sama seperti telah dijelaskan
sebelumnya.

Contoh Analisa :
•
•
No

Buat pemetaan kudrant prioritas lokasi untuk Kabupaten X, interaksi indikator antara persentasi
kemiskinan, APM SD dan APM SMP.
Data ketiga indikator seperti pada Tabel 1.
Kecamatan

Indikator
Kemiskinan (%)

APMSD (%)

APM SMP (%)

1

A

4.50

100

100

2

B

12.00

80

82

3

C

15.00

100

85

4

D

29.00

90

85

5

E

31.00

85

88

6

F

5.21

77

61

7

G

10.00

97

70

8

H

25.00

95

92

9

I

8.21

98

99

•

Buka sistem chart priority dan entri data, seperti terlihat pada Gambar berikut:
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Gambar 8.6. Penampilan Hasil Entri Data Indikator untuk Pemetaan Kuadran Lokasi

•

Klik chart untuk menampilkan pemetaan kuadrant lokasi, hasilnya seperti terlihat pada Gambar
8.7.

Gambar 8.7. Hasil Pemetaan Kuadran Lokasi di Kabupaten X
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•

Untuk menetapkan wilayah kuadrant I, II, III dan IV sesuai petunjuk seperti telah dijelaskan
sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 8.8

Gambar 8.8. Hasil Analisa Pemetaan Kuadran Lokasi Kecamatan yang Diberi Kategori Prioritas

•

Berdasarkan Gambar 8.8 terlihat bahwa dominan kecamatan berada pada wilayah kudran I,
sedangkan wilayah kuadran II, III dan IV masing-masing satu kecamatan. Kuadran I menunjukkan
wilayah prioritas I, demikian juga untuk kudran II, III dan IV. Interpretasi hasil analisa Bagan
Prioritas secara lengkap dapat dilihat pada Bab IX mengenai interpretasi dan aplikasi alat P3BM
untuk perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin.

•
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BAB IX
IINTERPRETASI
NTERPRETASI DAN
DAN A
APLIKASI
PLIKASI ALAT
ALAT P
P3BM
3BM U
UNTUK
NTUK
PERENCANAAN
P
ERENCANAAN DAN
DAN PENGANGGARAN
PENGANGGARAN YANG
YANG
BERPIHAK
B
ERPIHAK P
PADA
ADA MASYARAKAT
MASYARAKAT M
MISKIN
ISKIN

9.1. Interpretasi Kartu Penilaian MDGs untuk Perencanaan dan Penganggaran
9.1.1. Analisa Kartu Penilaian MDGs
Kartu penilaian MDGs didesain sebagai alat bantu yang mudah dihasilkan dan dapat dianalisa dengan
metode sederhana. Analisa dasar kartu penilaian MDGs meliputi analisa pencapaian dan analisa
kecenderungan, sebagaimana dijelaskan pada bagian di bawah ini.
9.1.1.1. Analisa Pencapaian MDGs
Analisa pencapaian MDGs merupakan analisa sangat sederhana dengan melakukan rekapitulasi berapa
indikator berdasarkan warna dan persentase total capaian. Berikut contoh tampilan status pencapaian
MDGs salah satu kabupaten.

Gambar 9.1. Status Pencapaian MDGs Kabupaten Sikka Tahun 2007

Melihat tabel di atas maka dapat kita simpulkan bahwa di kabupaten ini:
•

•

•

Persoalan-persoalan dalam indikator MDGs yang masih jauh dari arah pencapaian dan harus
mendapat perhatian serius adalah: tingkat kemiskinan, malnutrisi anak, APM SMP, partisipasi
perempuan di DPRD, penyakit menular HIV/AIDS, malaria dan cakupan luas hutan
Indikator yang telah berada dalam arah pencapaian dan harus ditingkatkan pencapaiannya adalah:
APM SD, angka melek huruf, rasio perempuan SD/SMP, proporsi imunisasi campak, AKI, TBC,
cakupan air bersih dan sanitasi
Indikator yang telah mencapai target dan harus dipertahankan pencapaiannya adalah: AKABA, AKB
dan cakupan kelahiran ditolong tenaga terlatih

Resume status pencapaian MDGs di kabupaten ini berdasarkan tabel di atas dapat disajikan sebagai
berikut:
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Gambar 9.2. Resume Status Pencapaian MDGs Kabupaten Sikka Tahun 2007

9.1.1.2. Analisa Kecenderungan Pencapaian MDGs
Analisa kecenderungan (trend analysis) pencapaian MDGs merupakan analisa dengan menggunakan dua
atau beberapa serial data. Analisa ini dapat menunjukkan kecenderungan dari pencapaian MDGs dari dua
atau beberapa tahun, apakah cenderung meningkat, relatif stagnan atau menurun. Analisa kecenderungan
akan mempertajam analisa pola pencapaian dan menjawab permasalahan data yang cenderung fluktualif.
Pola kecenderungan pencapaian ini penting untuk diketahui dalam rangka melihat pencapaian dalam
jangka waktu menengah (5 tahun).

Gambar 9.3. Contoh Analisa Kecenderungan Pencapaian MDGs

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi kecenderungan perubahan pencapaian pada masing-masing
indikator. Sebagai contoh:
•

Proporsi penduduk miskin dan prevalensi malnutrisi mengalami kecenderungan penurunan meskipun
angka penurunannya kecil, dan dibandingkan dengan target MDGs 2015 indikator ini masih jauh dari
pencapaian ideal
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•

APM SD dan SMP cenderung meningkat, meskipun untuk APM SMP masih dikategorikan “merah”.
Kondisi ini secara umum menunjukkan kecenderungan pentingnya perbaikan indikator pendidikan
dasar di kabupaten ini

•

Akses terhadap sanitasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan hampir mencapai target
MDGs 2015

9.1.2. Aplikasi Kartu Penilaian MDGs
Kartu penilaian MGDs merupakan kartu yang dapat diaplikasikan untuk berbagai kepentingan perencanaan
dan penganggaran.
9.1.2.1. Fokus Pencapaian RPJMD dan Target MDGs
Kartu penilaian MDGs didesain sebagai alat bantu yang mudah dihasilkan dan dapat dianalisa dengan
metode sederhana. Dipadukan dengan bebarapa analisis lain, seperti analisa akar masalah, kartu penilaian
MDGs ini dapat dimanfaatkan untuk memandu penentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.
Asumsi yang melatarbelakangi adalah bahwa indikator berwarna merah harus mendapatkan prioritas dan
fokus penanganan utama, untuk indikator warna kuning perlu meningkatkan sedikit lagi sehingga dapat
mencapai target, sedangkan untuk indikator berwarna hijau perlu pengawalan untuk mempertahankan
pencapaian yang telah diraih.
Pada proses perencanaan dan penganggaran, kartu penilaian MDGs dapat dimanfaatkan sebagai media
komunikasi antar stakeholder pembangunan terutama eksekutif, legislatif dan ormas/ornop. Sering terjadi,
proses perencanaan dan penganggaran mengalami kebuntuan dalam pembahasan penentuan prioritas
program dan kegiatan karena ketidakjelasan permasalahan yang akan dijadikan fokus prioritas untuk
ditangani. Dalam hal ini, kartu penilaian MDGs dapat dijadikan sebagai panduan awal para pihak untuk
menyamakan “kacamata” (cara pandang) atas persoalan yang dihadapi oleh daerah. Proses berikutnya
adalah menentukan program hingga kegiatan yang harus diprioritaskan berdasarkan analisa capaian
dalam kartu penilaian.
9.1.2.2. Monitoring Evaluasi Program/Kegiatan
Monitoring evaluasi program/kegiatan dapat memanfaatkan alat bantu kartu penilaian MDGs. Metodenya
adalah dengan memanfaatkan kartu penilaian MDGs secara secara serial (beberapa tahun) sehingga
dapat diketahui indikator mana yang tidak mengalami perubahan, mana yang meningkat, dan yang
mengalami penurunan. Kemudian dirunut program atau kegiatan apa yang mendukung pencapaian
indikator tersebut. Jika suatu indikator pencapaiannya meningkat maka tinggal mempertahankan program
dan kegiatan pendukungnya. Untuk indikator yang tidak mengalami perubahan atau menurun maka perlu
diteliti lebih mendalam mengapa kondisi ini dapat terjadi. Disini perlu ditelusuri apakah program dan
kegiatan pendukung pencapaian indikator ini telah berjalan dengan baik, atau ada hal-hal yang kurang.
Seandainya telah berjalan dengan baik tetapi hasilnya masih kurang maka perlu inovasi program dan
kegiatan lain yang dipandang mampu mempercepat pencapaian indikator tersebut.
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9.2. Interpretasi Pemetaan untuk Perencanaan dan Penganggaraan
9.2.1. Analisa Dasar Pemetaan
Analisa dasar pemetaan secara sederhana dapat dilakukan dengan membandingkan dua atau beberapa
peta dengan metode analisa secara horisontal dan vertikal. Dalam panduan ini, analisa pemetaan tidak
dilakukan secara komputasi untuk menghindari kesalahan interpretasi yang disebabkan karena validitas
data yang kurang. Berikut ini uraian dan contoh analisa dasar pemetaan.
9.2.1.1. Analisa Horisontal
Analisa perbandingan secara horisontal, yaitu dengan membandingkan dua atau beberapa data/indikator/
ukuran dalam suatu kurun waktu yang sama. Cara penyajiannya dapat dilakukan dengan menggunakan
dua peta atau menggunakan satu peta. Analisa horisontal akan bermanfaat untuk melihat pola sebaran
per kecamatan/desa dari beberapa data/indikator tersebut sehingga dapat dianalisa korelasi antar data/
indikator tersebut.
Contoh analisa horisontal:
•

Peta sebaran prasarana kesehatan dan sebaran kasus kematian balita per kecamatan pada tahun
2006; (penyajian dengan dua peta).

•

Peta jumlah balita penderita gizi buruk dan sarana kesehatan per kecamatan tahun 2007; (penyajian
dengan satu peta).

Gambar 9.4. Contoh Analisa Horinsontal dengan Penyajian Dua Peta
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Analisa yang dapat dikembangkan dari kedua peta di atas dengan melihat pola gambar peta pertama
dan kedua. Peta pertama menunjukkan jumlah sarana kesehatan tahun 2006. Berdasarkan legenda yang
ada, warna yang semakin terang menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin banyak memiliki sarana
kesehatan. Sedangkan peta kedua menunjukkan jumlah kasus kematian balita pada tahun yang sama,
semakin gelap menunjukkan kasus kematian balitanya semakin banyak. Dari kedua peta tersebut ada pola
yang menarik untuk diamati:
•
•

Terdapat kecamatan yang jumlah sarananya tinggi tetapi justru memiliki angka kematian balita yang
juga tinggi
Terdapat kecamatan yang jumlah sarana kesehatannya rendah tetapi angka kematian balitanya
rendah. Bagaimana bisa terjadi?

Pertanyaan analitis yang dapat dikemukakan adalah:
•

Mengapa terdapat daerah yang memiliki jumlah sarana kesehatan tinggi kasus kematian balitanya
juga tinggi, apakah kondisi ini disebabkan oleh ketersediaan sarana kesehatan namun masih
kekurangan tenaga kesehatan atau karena sebab-sebab lain.

Gambar 9.5. Contoh Analisa Horisontal dengan Penyajian Satu Peta

Sebagai materi analisa dasar, alat pemetaan ini setidaknya akan memandu kita untuk mendalami dan
meneliti secara lebih tajam mengenai fenomena-fenomena yang tergambar dalam peta.
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9.2.1.2. Analisa Vertikal
Analisa perbandingan secara vertikal [time series], yaitu dengan membandingkan suatu data/kondisi/
ukuran yang sama, pada dua/beberapa waktu yang berbeda. Analisa ini disebut juga trend analysis atau
analisa kecenderungan yang dapat dimanfaatkan untuk melihat kecenderungan perubahan data/kondisi/
ukuran apakah cenderung naik, tetap atau menurun. Analisa ini sekaligus berguna untuk pengukuran
keberhasilan program/kegiatan yang dilakukan secara kontinyu. Cara penyajiannya dapat dilakukan
dengan menggunakan dua peta atau menggunakan satu peta.
Contoh analisa vertikal adalah:
•
•
•

Sebaran Penderita Gizi Buruk per kecamatan pada tahun 2006 dengan Sebaran Penderita Gizi Buruk
per kecamatan tahun 2007; (contoh penyajian dengan dua peta)
Sebaran Penduduk Miskin Per Kecamatan tahun 2006 dengan Sebaran Penduduk Miskin Per
Kecamatan tahun 2007
Sebaran Anak Usia Sekolah tingkat SD dan SMP tahun 2006 dengan Sebaran Anak Usia Sekolah
tingkat SD dan SMP tahun 2007.

Gambar 9.6. Contoh Analisa Vertikal dengan Penyajian Dua Peta

Berdasarkan legenda, kedua peta di atas menunjukkan bahwa warna gelap mengindikasikan presentase
gizi buruk lebih tinggi dan sebaliknya warna terang mengindikasikan presentasi gizi buruk yang lebih
rendah. Melihat dua peta di atas dapat dilihat adanya perbedaan pola sebaran persentasi gizi buruk di
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kabupaten tersebut, meski secara absolut angka persentase ini menurun, namun dapat diamati beberapa
pola sebagai berikut:
•
•
•
•

Terdapat kecamatan yang pada tahun 2005 persentase gizi buruknya tergolong sedang menjadi
tinggi pada tahun 2006
Terdapat kecamatan yang pada tahun 2005 persentase gizi buruknya tergolong tinggi menjadi
sedang atau rendah pada tahun 2006
Terdapat kecamatan yang pada tahun 2005 persentasi gizi buruknya tergolong rendah pada tahun
2006 tetap rendah
Terdapat kecamatan yang pada tahun 2005 persentasi gizi buruknya tergolong tinggi tahun 2006
juga tetap tinggi

Pertanyaan-pertanyaan analitis berikut yang dapat dikembangkan adalah:
•
•

Program/kegiatan apa yang dilaksanakan sehingga persentase gizi buruk suatu daerah dapat
berkurang dengan cepat?
Mengapa di beberapa daerah angka gizi buruk masih tetap tinggi walau telah dilakukan berbagai
intervensi program/kegiatan?

Untuk melihat pola yang sebaran permasalahan yang lebih tajam dan komprehensif maka idealnya dibuat
analisa selama 5 tahun, tidak terbatas hanya 2 tahun saja. Jika bertepatan, waktu lima tahun ini dapat
disinkronkan dengan periode kepemimpinan bupati/wakil bupati atau periode berlakunya RPJMD. Dengan
demikian analisa ini sekaligus dapat digunakan untuk evaluasi pencapaian target pembangunan selama
periode kepemimpinan kepala daerah atau pencapaian target dalam dokumen RPJMD.
9.2.2. Analisa Relevansi Permasalahan/Potensi dengan Perencanaan dan Anggaran
Mengacu pada definisi dan konsep dasar Pro-poor Planning dan Budgeting (P3B) Bappenas (2008)
disebutkan bahwa rencana dan anggaran dikatakan berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor) salah
satunya adalah bahwa: Rencana dan anggaran sektor diarahkan pada wilayah-wilayah dengan jumlah
penduduk miskin cukup besar atau memiliki masalah kemiskinan. Dalam konteks implementasi rencana
dan anggaran pro-poor, salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketidaktepatan penentuan
sasaran dalam intervensi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan. Ketidaktepatan intervensi ini
tidak hanya menyangkut penanganan permasalahan tetapi juga yang menyangkut pengembangan potensi
wilayah. Banyak analisa yang menunjukkan bahwa intervensi penanganan masalah yang dilaksanakan
seringkali tidak tepat pada wilayah-wilayah yang membutuhkan. Atau intervensi pengembangan potensi
yang tidak tepat pada wilayah-wilayah yang layak untuk dikembangkan. Berikut ini dipaparkan bagaimana
pemanfaatan pemetaan kemiskinan untuk analisa pemecahan masalah dan analisa pengembangan
potensi.
9.2.2.1. Analisa Pemecahan Masalah (Problem Solving)
Seperti diuraikan di depan bahwa kemiskinan dapat digambarkan tidak hanya menyangkut kemiskinan
dalam konteks ekonomi seperti besarnya pendapatan atau nilai konsumsi, tetapi juga ukuran-ukuran
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kemiskinan yang lain seperti; malnutrisi, kematian bayi, buta huruf, akses air bersih dan lain sebagainya.
Dalam konteks penanganan masalah ini prinsip dasar yang digunakan adalah bahwa daerah yang lebih
bermasalah dalam kemiskinan, baik ekonomi dan non ekonomi, semestinya mendapatkan intervensi
perencanaan dan alokasi anggaran yang lebih dibandingkan dengan wilayah lain. Alat pemetaan ini dengan
mudah akan memastikan bahwa intervensi perencanaan dan alokasi anggaran yang akan dilakukan lebih
fokus pada wilayah-wilayah yang bermasalah.

Gambar 9.7. Contoh Peta untuk Analisa Pemecahan Masalah di Bidang Pendidikan

Peta di atas menggambarkan kondisi sebaran angka partisipasi kasar (APK) SMP dan rencana intervensi
pembangunan ruang kelas baru (RKB) per kecamatan. Berdasarkan legenda peta, warna semakin gelap
menunjukkan bahwa semakin kecil APK SMP di wilayah tersebut, yang berarti kecamatan tersebut lebih
bermasalah dalam partisipasi SMP. Lingkaran dengan warna hijau menunjukkan rencana intervensi
pembangunan kelas baru, semakin besar lingkaran menunjukkan semakin banyak kelas akan dibangun di
sebuah kecamatan.

Tanpa mempertimbangkan faktor lain, dalam kasus di atas ditemukan:
•
•

Kecamatan dengan warna terang, yang berarti angka partisipasi SMP sudah tinggi justru mendapatkan
rencana pembangunan kelas yang lebih banyak
Kecamatan dengan warna gelap, yang berarti angka partisipasi SMP masih rendah justru mendapat
rencana pembangunan kelas yang sedikit

Kondisi di atas menunjukkan ketidaktepatan dalam penentuan sasaran intervensi perencanaan dan alokasi
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penganggaran. Untuk perbaikan intervensi perencanaan dan alokasi anggaran ke depan semestinya
intervensi perencanaan dan alokasi anggaran untuk pembangunan kelas baru lebih difokuskan kepada
wilayah-wilayah yang masih rendah tingkat partisipasi sekolahnya.

9.2.2.2. Analisa Pengembangan Potensi
Analisa pengembangan, potensi dimanfaatkan untuk melihat relevansi intervensi perencanaan dan
pengembangan dengan potensi wilayah yang akan dikembangkan. Analisa pengembangan potensi ini
banyak dilakukan untuk kepentingan sektoral misalnya untuk pengembangan potensi perikanan, pertanian,
perkebunan, koperasi dan UKM, dan lain sebagainya.
Dalam konteks pengembangan potensi ini seringkali juga ditemukan kasus ketidaktepatan intervensi
perencanaan dan alokasi anggaran pada lokasi yang sebenarnya kurang atau bahkan tidak berpotensi
samasekali. Contoh ekstrim kasus ini adalah bantuan traktor pada daerah-daerah yang tidak mempunyai
sawah atau subsidi bantuan pupuk yang dialokasikan pada daerah-daerah yang non-pertanian, dan lain
sebagainya. Gambar di samping ini menunjukkan contoh alokasi bantuan pupuk untuk daerah persawahan.

9.2.3. Aplikasi Pemetaan
Pada prinsipnya pemetaan kemiskinan ini
dapat diaplikasikan untuk berbagai tujuan,
dengan berbagai disiplin ilmu. Dalam konteks
perencanaan dan penganggaran, terutama di
daerah, aplikasi pemetaan ini mulai banyak
dimanfaatkan untuk: integrasi perencanaan
sektoral dan spasial, fokus percepatan RPJMD
dan target MDGs; serta monitoring dan evaluasi
program/kegiatan pembangunan. Masingmasing aplikasi berikut contoh-contohnya dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Gambar 9.8.
Contoh Peta untuk Analisa
Pengembangan Potensi
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9.2.3.1.

Integrasi Perencanaan Sektoral dan Spasial
Salah satu aspek penting dalam perencanaan dan penganggaran adalah sinkronisasi perencanaan
spasial dan sektoral. Dalam banyak kasus, sering terjadi ketidak-sinkronan antara pendekatan spasial dan
sektoral yang menyebabkan perencanaan dan penganggaran menjadi kurang efektif. Salah satu temuan
dari diagnosa dokumen perencanaan oleh
tim target MDGs menyebutkan bahwa:
sebagian besar dokumen perencanaan
dan penganggaran, bahkan dalam RKA/
DPA, belum menyebutkan lokasi program/
kegiatan secara spesifik, sehingga potensi
overlapping program/kegiatan dan tidak
tepat sasaran/tidak sesuai kebutuhan
menjadi sangat besar.Intervensi perencanaan
dan alokasi anggaran sering menumpuk di
suatu lokasi sehingga penyebaran alokasi
anggaran tidak proporsional
Salah satu teknik yang dapat dimanfaatkan
untuk mendukung penyusunan perencanaan
dan penganggaran yang lebih efektif adalah
dengan pemetaan. Pemanfaatan paling
penting aplikasi pemetaan untuk integrasi
Gambar 9.9.
Contoh Aplikasi Pemetaan untuk Tingkat
Kegiatan

perencanaan sektoral dan spasial adalah menjawab pertanyaan: Dinas apa melakukan kegiatan apa
dan lokasinya dimana. Pertanyaan ini penting untuk melihat sebaran program dan kegiatan masingmasing SKPD ke dalam wilayah kecamatan dan jika memungkinkan hingga tingkat desa. Secara berjenjang
pemanfaatan aplikasi ini dapat dilakukan pada tingkat kegiatan, program, SKPD hingga total dari seluruh
di kabupaten.
Contoh tersebut adalah aplikasi pemetaan untuk kegiatan rehabilitasi kelas SD yang rusak oleh dinas
pendidikan. Secara umum perencanaan kegiatan rehabilitasi ini sudah relatif baik karena wilayah
kecamatan yang memiliki jumlah kelas rusak lebih banyak mendapatkan alokasi anggaran rehabilitasi
yang lebih banyak. Namun demikian masih ditemukan wilayah kecamatan dengan kondisi kelas SD yang
relatif baik mendapatkan anggaran yang tinggi.
Ke depan, dengan alat analisa ini maka dinas sektoral terkait akan terbantu untuk memastikan bahwa
intervensi kegiatan dan alokasi anggaran dapat diarahkan kepada lokasi-lokasi yang lebih prioritas sesuai
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dengan kondisi nyata di lapangan.
Selain aplikasi pada tingkat kegiatan,
aplikasi pemetaan untuk integtrasi
perencanaan sektoral dan spasial ini dapat
juga dilakukan pada tingkat program, SKPD
hingga tingkat kabupaten/kota. Berikut ini
adalah contoh gambar aplikasi pemetaan
untuk tingkat SKPD.
Gambar peta di samping merupakan aplikasi
pemetaan untuk alokasi anggaran program
dari dinas sosial dikaitkan dengan sebaran
rumah tangga miskin. Secara umum melihat
dari peta ini, tanpa mempertimbangkan
faktor lain, dapat disimpulkan bahwa
alokasi anggaran program dinas sosial
Gambar 9.10.
Contoh Aplikasi Pemetaan untuk Tingkat SKPD

kabupaten ini tidak menyasar pada kantong-kantong kemiskinan di kabupaten ini.
9.2.3.2. Fokus Percepatan Pencapaian RPJMD dan MDGs
Subtansi utama dari fokus percepatan pencapaian RPJMD dan MDGs ini adalah memetakan setiap
indikator dalam RPJMD dan MDGs sehingga diketahui sebaran wilayah yang pencapaian target RPJMD atau
MDGs-nya rendah. Wilayah-wilayah dengan pencapaian target rendah ini yang semestinya mendapatkan
fokus dan perhatian serius untuk dilaksanakan percepatan. Dalam beberapa kasus banyak dokumen
RPJMD yang telah mengarusutamakan target MDGs sehingga indikator-indikator dalam target MDGs telah
diadopsi dalam RPJMD. Dalam kaitan dengan dokumen RPJMD, fokus percepatan ini dapat dimanfaatkan
baik dalam penyusunan dokumen RPJMD maupun pada saat dilakukan review RPJMD. Berikut ini adalah
contoh form review RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2006-2010.
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Gambar 9.11. Contoh Form Review RPJMD

Mengingat banyaknya variasi dalam
penulisan dokumen RPJMD maka form
review seperti ini dapat dikembangkan
sesuai dengan format dan isi dokumen
RPJMD masing-masing kabupaten. Kolom
lokasi fokus (kolom 11), diisi berdasarkan
analisa pemetaan yang dilakukan untuk
masing-masing indikator. Misalnya indikator
APM SD dapat digambarkan sebagaimana
peta dibawah ini:
Berdasarkan dari data yang telah dipetakan
sebagaimana gamabr di samping, tanpa
mempertimbangkan hal-hal lain, kecamatan
yang harus menjadi fokus percepatan
untuk indikator APM SD adalah: Prioritas
Gambar 9.12. Peta APM SD Kabupaten Lombok Tengah
1: Kecamatan Praya Tengah dan Batukliang
Utara, sedangkan prioritas 2: Kecamatan Praya
Barat Daya, Kopang, Batukliang, Janapria. Lokasi-lokasi prioritas ini yang harus mendapatkan perhatian
dan fokus khusus dalam intervensi perencanaan dan alokasi anggaran program peningkatan partisipasi
SD.
Tidak berarti bahwa kecamatan lain di luar kecamatan tersebut tidak mendapatkan intervensi dan alokasi
anggaran, namun kecamatan-kecamatan di luar prioritas ini mendapatkan intervensi dan alokasi anggaran
lebih sedikit dibandingkan kecamatan prioritas.

Contoh lain untuk indikator Angka Kematian Bayi (AKB) yang digambarkan dengan peta pada Gambar
9.13 :
Berdasarkan data dalam peta pada Gambar 9.13. kecamatan yang harus menjadi fokus percepatan untuk
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indikator angka kematian bayi (AKB) adalah: prioritas 1: Kecamatan Janapria dan Jonggat, sedangkah
prioritas 2: Kecamatan Praya Timur dan Praya Tengah. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa kecamatan yang
bukan prioritas tidak berarti tidak mendapatkan intervensi perencanaan dan alokasi anggaran, namun
perlu penyesuaian besaran alokasi anggaran berdasarkan tingkat permasalahan yang dialami.
Setelah dilakukan analisa kecamatan mana yang menjadi prioritas sebagaimana contoh, maka perlu
dipastikan bahwa penetapan lokasi-lokasi prioritas ini dimuat dalam dokumen RKPD hingga RKA/DPA. Hal
ini untuk memastikan bahwa kecamatan-kecamatan ini mendapatkan alokasi yang memadai berdasarkan
analisa yang telah dilaksanakan.

Gambar 9.13. Peta AKB Kabupaten Lombok Tengah

9.2.3.3. Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan
Secara umum kita masih mengalami permasalahan dalam melaksanaan monitoring dan evaluasi program/
kegiatan, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Begitu banyak dana yang telah
dialokasikan baik pemerintah pusat maupun daerah, namun dampak dari program dan kegiatan itu belum
cukup signifikan dirasakan. Di luar persoalan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih
terus dibangun dan dikembangkan, alat pemetaan dapat membantu untuk melakukan monitoring dan
evaluasi khusunya di tingkat program atau kegiatan.
Metode yang digunakan dengan menggabungkan metode analisa horisontal dan vertikal sekaligus dan
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diterapkan untuk suatu program atau kegiatan. Contohnya adalah:
•
•

Sebaran UMKM dan bantuan modal UMKM dengan analisa seri minimal 3 tahun
Sebaran gizi buruk dan alokasi anggaran program penanganan gizi buruk dengan analisa seri minimal
3 tahun.

Poin penting dari analisa di atas adalah peta dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi
setelah suatu lokasi diintervensi selama 3 tahun berturut-turut, apakah kegiatan yang dilakukan telah
memberikan hasil (outcome) yang signifikan sehingga diperkirakan akan membawa dampak (impact)
sesuai dengan perencanaan.

9.3. Interpretasi Analisis Belanja
9.3.1 Analisis Belanja dengan Satu Field
Analisis belanja dengan satu field, hanya akan menampilkan komposisi anggaran berdasar field yang
akan dicermati. Karena pivotmaster yang disusun hanya 9 field termasuk anggaran, maka analisis
yang dilakukan dapat dilakukan berdasar atas 8 field yang lain, yaitu: Kelompok Belanja, Urusan
Pemerintahan, Organisasi, Jenis Belanja, MDGs, Program, Kegiatan, dan Lokasi.
a. Analisis Horisontal
Pada analisis horisontal, hanya membandingkan antar komponen dalam satu field. Pada umumnya
analisis horizontal dilakukan pada field urusan pemerintahan, kelompok belanja, organisasi, jenis belanja,
MDGs, dan lokasi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen pada program dan kegiatan dalam satu
Kabupaten. Berikut salah satu contoh hasil analisis horizontal pada field organisasi.
Tabel 9.1. Anggaran Berdasarkan Organisasi
ORGANISASI
Dinas Pendidikan
Sekretariat Daerah
Dinas Kesehatan
Dinas Pemukiman & Prasarana Wilayah
Sekertariat DPRD
Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Perikanan dan Kelautan
BAPPEDA
Dinas Pertanian
Dinas Peternakan
Kantor Ketahanan Pangan
Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kehutanan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dinas Pendapatan
Dinas Perkebunan
Perhubungan

ANGGARAN
136,477,219,080
82,069,288,352
32,646,093,191
29,672,899,694
14,578,152,467
6,468,619,841
6,462,440,912
5,985,338,806
4,882,329,608
4,511,375,656
4,395,440,975
4,154,909,000
4,133,554,996
4,127,504,399
3,941,409,792
3,881,573,869
3,558,918,610

PERSENTASE
35.90%
21.59%
8.59%
7.81%
3.83%
1.70%
1.70%
1.57%
1.28%
1.19%
1.16%
1.09%
1.09%
1.09%
1.04%
1.02%
0.94%

199

ORGANISASI
DPRD
Kesbang Linmas
Badan Pengawasan Daerah
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
BKBKS
POLPP
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya
Lingkungan Hidup
Kantor Kesejahteraan Sosial
Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kantor Informasi dan Komunikasi
Kepala Daerah & Wakil
Grand Total

ANGGARAN
3,208,639,800
3,201,719,017
2,961,179,241
2,760,873,648
2,624,108,277
2,550,032,223
2,161,834,510
2,127,493,310
1,324,775,539
1,271,174,335
1,255,699,050
1,217,480,710
1,187,503,084
352,981,208
380,152,563,200

PERSENTASE
0.84%
0.84%
0.78%
0.73%
0.69%
0.67%
0.57%
0.56%
0.35%
0.33%
0.33%
0.32%
0.31%
0.09%

Dengan analisis horizontal, dapat dicermati bahwa pemerintah daerah mempunyai perhatian yang
cukup besar pada Dinas Pendidikan yang ditandai dengan besarnya anggaran yang diturunkan untuk
Dinas Pendidikan. Jika ingin melihat lebih cermat tentang anggaran Dinas Pendidikan, dapat dilakukan
dengan analisis belanja lebih dari satu field (menganalisis Program, Kegiatan, atau Jenis Belanja Dinas
Pendidikan).
b. Analisis Vertikal
Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan besarnya angaran belanja berdasar perbedaan waktu.
Tabel 9.2. Analisis Belanja Vertikal

KELOMPOK BELANJA
Langsung
Tidak Langsung

2007
52.00%
48.00%

TAHUN

2008
45.73%
54.27%

Belanja langsung mengalami penurunan, ini berarti bahwa belanja yang terkait langsung dengan program
dan kegiatan mengalami penurunan.
9.3.2. Analisis Belanja Lebih dari Satu Field
Dengan analisis ini kita dapat melihat belanja dari beberapa sudut pandang. Pada contoh di atas,
anggaran Dinas Pendidikan sebesar 35,9%, kita dapat melihat lebih rinci sesuai dengan yang diinginkan.
Misalnya kita akan melihat berapa besarnya belanja langsung serta belanja tidak langsungnya, selain itu
juga jenis belanjanya.
Tabel 9.3. Persentase Anggaran Berdasarkan Organisasi dan Jenis Belanja

ORGANISASI
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KELOMPOK BELANJA

JENIS BELANJA

PERSENTASE

Belanja langsung
Dinas Pendidikan

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Belanja Pegawai
Belanja langsung Total

Belanja tidak langsung

Belanja Pegawai

Belanja tidak langsung Total
Dinas Pendidikan Total

6.82%
15.14%
7.46%
29.42%
70.58%
70.58%
100.00%

Berdasar Tabel 9.3 tersebut dapat dilihat bahwa belanja pegawai sebesar 78,04% dari total anggaran
Dinas Pendidikan.

9.4. Analisa Integratif Kartu Penilaian MDGs Pemetaan Kemiskinan dan Analisa Anggaran
Sebagai sebuah alat bantu dalam proses perencanaan dan penganggaran, kartu penilaian MDGs akan
lebih optimal digunakan dengan cara menggabungkan analisa kartu ini dengan hasil pemetaan, misalnya
pemetaan kemiskinan, dan analisa anggaran.
Metode analisanya cukup sederhana, kartu penilaian MDGs akan menunjukkan indikator-indikator mana
saja yang masih merah atau “yang masih jauh dari arah pencapaian”. Dari indikator yang merah ini, alat
pemetaan kemudian akan menunjukkan sebaran permasalahan atau indikator yang dipetakan berdasarkan
lokasi, daerah mana yang pencapaian atau statusnya paling rendah dan daerah mana yang tinggi (lihat
Bab V mengenai Pemetaan). Analisa berikutnya adalah melihat relevansi permasalahan dengan anggaran,
apakah wilayah-wilayah yang pencapaian atau statusnya paling rendah mendapatkan alokasi anggaran
yang memadai (lihat Bab VII mengenai Analisa Anggaran).
Berikut ini ringkasan kerangka logika integrasi ketiga alat untuk perencanaan dan penganggaran
sebagaimana pada Gambar 9.14.
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Gambar 9.14. Kerangka Logika Alat P3BM

Berikut adalah contoh analisa integrasi kartu penilaian MDGs, pemetaan kemiskinan dan analisa anggaran,
yang ditunjukkan dengan tampilan-tampilan berikut ini:

Gambar 9.15.
Contoh Kartu Penilaian MDGs
untuk Indikator Malnutrisi

Gambar 9.15. merupakan salah satu tampilan dari kartu penilaian MDGs untuk indikator malnutrisi anak,
yang menunjukkan bahwa pencapaian indikator malnutrisi kabupaten ini merah atau “jauh dari arah
pencapaian”. Selanjutnya, alat pemetaan akan menunjukkan dimanakah konsentrasi kantong-kantong
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wilayah Balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang di kabupaten tersebut. Untuk memudahkan
analisa, secara spesifik sebaran Balita gizi buruk dan gizi kurang dapat dipisahkan, contoh peta di bawah
menunjukkan sebaran Balita gizi buruk di kabupaten ini.

Gambar 9.16. Contoh Peta Kasus Gizi Buruk per Kecamatan

Peta di atas menunjukkan bahwa semakin gelap warna kecamatan menunjukkan kasus balita gizi buruk
semakin besar. Dari peta ini secara sederhana dapat kita lihat pola wilayah-wilayah yang mempunyai kasus
penderita gizi buruk yang tinggi cenderung mengelompok.
Selanjutnya, melalui analisa anggaran yang dikerjakan secara terpisah, kita dapat mengintegrasikan hasil
analisis anggaran berdasarkan lokasi, sebagaimana peta di berikut ini.
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Gambar 9.17. Contoh Peta Balita Gizi Buruk dan Anggaran Pelayanan Kesehatan per Kecamatan

9.5. Interpretasi Hasil Analisa Bagan Prioritas (Chart Priority)
Bagan Prioritas merupakan alat bantu yang memperkuat alat Kartu Penilaian MDGs dan pemetaan
kemiskinan dalam penentuan prioritas lokasi yang akan diintervensi. Analisanya mudah dilakukan dan
kelebihannya adalah dapat mengkombinasikan 3 indikator sekaligus. Interpretasi hasil analisa juga
sangat mudah, karena dengan melihat ketersebaran dalam kuadran dapat dintentukan prioritas lokasi.
Hal ini tentu sangat membantu para perencana dan pengambil kebijakan dalam menentukan lokasi
yang paling prioritas, terutama jika dikaitkan dengan keterbatasan anggaran pembangunan. Interpretasi
analisa Bagan Prioritas, seperti dijelaskan dalam uraian berikut.
9.5.1. Penetapan Tingkat Prioritas Lokasi
Dalam penetapan tingkat prioritas lokasi digunakan contoh hasil analisa yang telah dilakukan pada
Bab VIII. Berdasarkan hasil analisa tersebut, seperti terlihat pada Gambar 9.18 dibawa ini, dapat
disimpulkan bahwa :
•
•
•
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Lokasi yang terdapat pada wilayah kuadran I adalah lokasi yang termasuk prioritas pertama untuk
diintervensi program pengentasan kemiskinan, peningkatan APM SD maupun APM SMP.
Lokasi yang terdapat pada wilayah kuadran II adalah lokasi yang termasuk prioritas kedua untuk
diintervensi program pengentasan kemiskinan, peningkatan APM SD maupun APM SMP.
Kemudian selanjutnya, untuk wilayah kudran III merupakan prioritas ketiga dan wilayah kuadran IV
merupakan prioritas keempat.

Gambar 9.18. Hasil Analisa Pemetaan Kuadran Lokasi Kecamatan yang Diberi Kategori Prioritas

Bila anggaran tidak menjadi faktor pembatas, maka lokasi yang termasuk dalam prioritas I atau II, III dan IV
semuanya dapat diintervensi karena indikator yang diambil untuk dianalisis adalah yang mempunyai warna
Kartu Penilaian MDGs merah dan kuning. Namun dalam realita, semua daerah memiliki keterbatasan
anggaran, sehingga lokasi yang diintervensi perlu ada penetapan prioritas, misalnya yang diprioritaskan
adalah : (a) lokasi pada kuadran I, II dan III saja, (b) lokasi pada kuadran I dan II saja, (c) lokasi pada
kuadran I saja, atau (d) menentukan beberapa lokasi prioritas dari lokasi yang terdapat pada kuadran I.
Untuk kasus seperti pada poin (d), penetapan lokasi prioritas pada wilayah prioritas I dilakukan dengan
cara interpretasi seperti diuraikan berikut ini.
9.5.2.

Analisa Kedalaman Tingkat Prioritas Lokasi

Analisa kedalaman tingkat prioritas pada Bagan Prioritas dilakukan dengan melihat keterpurukan posisi
lokasi (daerah) terhadap titik perpotongan sumbu X dan Y (arah nilai negatif dari indikator) serta besar
kecilnya ukuran bola pada sumbu Z. Makin jauh posisi keterpurukan lokasi dari titik perpotongan sumbu
X dan Y dan makin besar atau kecilnya ukuran bola, maka lokasi tersebut menempati posisi yang lebih
prioritas dari lokasi lainnya. Demikin seterusnya untuk posisi prioritas berikutnya.
Berdasarkan contoh Gambar 9.18, maka penetapan lokasi prioritas pada wilayah kuadran I adalah
sebagai berikut :
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•
•

•

Terlihat bahwa 6 kecamatan di Kabupaten X, tergolong dalam kategori prioritas I, dan masing-masing
satu kecamatan tergolong dalam prioritas II (C), III (F) dan IV (A).
Jika untuk mendorong perbaikan atau peningkatan APM SD karena keterbatasan anggaran hanya
tersedia untuk 4 lokasi, maka sesuai hasil analisa, lokasi yang paling diprioritaskan untuk diintervensi
adalah kecamatan E, D, H dan B. Hal yang sama dilakukan bagi pengentasan kemiskinan jika
anggaran yang tersedia hanya untuk 4 lokasi.
Demikian pula halnya untuk mendorong perbaikan atau peningkatan APM SMP, lokasi yang paling
diprioritaskan adalah kecamatan B, G, F dan E.

BAB X
PENUTUP

Telah dijelaskan secara lengkap langkah-langkah dan intepretasi hasil analisa menggunakan alat score
card untuk mengukur pencapaian MDGs, alat pemetaan kemiskinan (poverty mapping) untuk mengetahui
masalah di suatu lokasi, alat pivottable untuk mengetahui profil alokasi dan penempatan/distribusi
anggaran, alat analisa konsistensi dan relevansi untuk mengetahui kualitas dokumen perencanaan.,
serta Bagan Prioritas untuk menentukan lokasi kegiatan yang perlu mendapat prioritas berdasar variabel
permasalahan yang dimilikinya. Uraian berikut merupakan intisari yang perlu dipahami, baik kaitannya
dengan aspek analisa dan interpretasi, pemanfaatan maupun dalam hal usaha untuk mempertahankan
dan meningkatkan keberlanjutannya.
Kartu penilaian MDGs merupakan kartu yang dapat memberikan penilaian atas pencapaian target MDGs
dengan acuan standar. Kartu ini disimbolkan dalam 3 warna: hijau menunjukkan telah mencapai target,
kuning menunjukkan dalam arah pencapaian, dan merah menunjukkan masih jauh dari arah pencapaian.
Dengan demikian kartu ini akan membantu pengambil kebijakan dan pemerhati kinerja pemerintah untuk
dapat melihat dengan cepat tingkat ketercapaian indikator MDGs.
Kabupaten/kota yang mendapat kartu merah pada salah satu indikator MDGS, belum tentu semua
kecamatan menunjukkan hal yang sama, bisa saja satu atau lebih kecamatan mendapatkan kartu kuning
atau hijau. Hal ini karena besar kemungkinan sebaran tingkat pencapaian MDGs di setiap kecamatan
tidak sama, bisa jadi beberapa kecamatan sudah mencapai target, beberapa kecamatan lain sudah dalam
arah pencapaian, dan beberapa kecamatan lainnya memang masih jauh dari arah pencapaian MDGs.
Secara spasial, mapping akan membantu memastikan tingkat ketercapaian MDGs di setiap kecamatan.
Hasil mapping ini akan membantu pengambil kebijakan dan pemerhati kinerja pemerintah untuk dapat
melihat dengan cepat tingkat ketercapaian MDGs di setiap kecamatan.
Hasil Kartu Penilaian MDGs dan Pemetaan akan berdampak pada perencanaan dan penganggaran.
Indikator yang masih jauh dari arah pencapaian MDGs akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan
indikator yang sudah dalam arah pencapaian maupun yang sudah mencapai target MDGs dan indikator
yang sudah dalam arah pencapaian akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan indikator yang
sudah mencapai target MDGs. Selanjutnya daerah (kecamatan) tingkat ketercapaiannya lebih rendah
akan lebih diprioritaskan daripada kecamatan-kecamatan lain. Analisis dokumen perencanaan akan
membantu pengambil kebijakan untuk melihat konsistensi dan relevansi permasalahan, perencanaan,
dan penganggaran.
Data yang tersedia berbasis spasial (kecamatan), sehingga permasalahan dan program yang disusun
untuk menyelesaikannya juga berbasis spasial. Sementara dokumen-dokumen penganggaran belum
memungkinkan pengambil kebijakan mengetahui anggaran belanja berbasis spasial. Hasil analisis
belanja pemerintah daerah akan membantu pengambil kebijakan atau pemerhati belanja daerah untuk
mengetahui besarnya belanja sesuai dengan yang diinginkan.
Pada umumnya pemerintah daerah merasa bahwa anggaran yang dimilikinya terbatas, sehingga mengalami
kesulitan untuk memilih prioritas lokasi kegiatan. Bagan Prioritas akan membantu staf teknis perencana
untuk menentukan prioritas lokasi kegiatan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan permasalahan
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yang dialami. Cara kerjanyapun sangat sederhana, karena hanya dengan mengisikan data setiap calon
lokasi, selanjutnya akan muncul lokasi-lokasi yang lebih tepat untuk diprioritaskan.
Alat-alat dasar yang telah disusun P3BM ini tidak akan bermanfaat secara optimal, jika pendekatan P3BM
tidak dipahami secara sistemik. Pendekatan P3BM akan terinstitusionalisasi dan mendapat dukungan
dari berbagai stakeholder sehingga keberlanjutannya dapat dijamin apabila para pengambil kebijakan
memperhatikan 6 hal penting sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 10.1. Enam Hal yang harus Diperhatikan dalam Pelaksanaan P3BM

1. Komitmen Pemerintah dan DPRD
Komitmen pemerintah daerah dan DPRD merupakan prasyarat penting implementasi P3BM di tingkat
daerah. Komitmen yang kuat disertai strategi implementasi yang tepat merupakan kunci keberhasilan
program-program penanggulangan kemiskinan dan percepatan pencapaian MDGs. Pengalaman di
beberapa kabupaten lokasi P3BM menunjukkan bahwa komitmen para pimpinan daerah: bupati/walikota
dan wakil bupati/wakil walikota, pimpinan DPRD dan pimpinan SKPD, didukung dengan pemahaman yang
komprehensif terhadap skema implementasi P3BM telah melahirkan capaian-capaian yang progresif dan
dalam beberapa kasus juga melahirkan inovasi-inovasi baru.
Dalam jangka pendek atau menengah komitmen pemerintah daerah dan DPRD terhadap pelaksanaan
P3BM perlu diinstitusionalisasikan dalam sistem perencanaan reguler dan hal ini dapat dilakukan secara
bertahap. Tahap awal, seperti dimulai dari pembuatan peraturan bupati/walikota dan tahap berikutnya,
selang beberapa tahun kemudian diikuti dengan pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Adanya perda
akan mengikat semua pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan kerangka pikir P3BM dalam
perencanaan dan penganggaran maupun monitoring/evaluasi, dan hal tersebut (selama tidak ada
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perubahan perda) akan dilaksanakan secara berkelanjutan walaupun terjadi pergantian bupati/wali kota.
2. Kapasitas SDM dan Penempatan/Mutasi Staf
Persoalan kapasitas SDM, secara umum merupakan salah satu persoalan mendasar dalam perencanaan
pembangunan di Indonesia, dan secara khusus di daerah. Minimnya pengetahuan dan ketrampilan teknis
staf perencana merupakan penyebab utama rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran
di daerah. Selain itu penempatan staf yang seringkali tidak sesuai dengan kapasitas dan potensinya
menjadi hal yang sering menjadi hambatan. Demikian pula halnya dengan mutasi staf yang sering terjadi,
dimana sebelumnya tidak diawali dengan pengkaderan staf, menyebabkan kegiatan yang telah digagas
dan berjalan menjadi terhambat. Untuk mengatasi ini, P3BM mencoba fokus pada isu peningkatan
kapasitas SDM di daerah, salah satunya adalah melatih staf perencanaan SKPD terkait (terutama Bappeda)
lebih dari 1 orang yang memiliki tanggungjawab melahirkan dokumen perencanaan dan penganggaran
sektoral di daerah.
3. Pemekaran Kabupaten/Kota
Isu pemekaran wilayah merupakan isu krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi
kewenangan pusat ke daerah. Dalam implementasi P3BM pemekaran wilayah menjadi fenomena yang
harus dipertimbangkan, khususnya menyangkut analisis data pencapaian MDGs. Hal ini berkaitan
dengan struktur data yang berubah drastis setelah pemekaran baik untuk kabupaten/kota induk maupun
kabupaten/kota pemekaran. Berdasarkan pengalaman implementasi P3BM ditemukan bahwa pada
kabupaten pemekaran secara umum kondisi datanya sangat terbatas baik dalam hal, ketersediaan,
kuantitas dan kualitas maupun pengelolaannya.
Secara keseluruhan hal tersebut diatas akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil analisa, selanjutnya
mempengaruhi interpretasi, pengambilan keputusan kebijakan, strategi, penyusunan perencanaan program
dan kegiatan serta dukungan pembiayaan. Ujung semua itu tentu sangat berkaitan dengan pelaksanaan
program dan kegiatan untuk penyelesaian masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat.
4. Sistem Perencanaan yang Dijalankan
Dikenal lima pendekatan perencanaan, yaitu pendekatan teknokrat, partisipatif, Top Down, Bottom Up, dan
pendekatan politis. Pilihan atau dominasi model pendekatan mana yang akan dipakai sangat ditentukan
oleh penguasaan dan kemauan politis dari pemerintah daerah dan DPRD. Hal ini, akan sangat menentukan
cepat dan lambatnya kerangka pikir P3BM dimanfaatkan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran
(Musrenbang). Pengalaman implementasi menunjukkan bahwa, daerah yang perencanaannya di dominasi
oleh perencanaan partisipatif dan teknokrat akan lebih terbuka dan lebih cepat memanfaatkan kerangka
pikir P3BM. Sebaliknya daerah dengan dominasi perencanaan menggunakan pendekatan politis akan
lebih sulit dan lebih lambat memanfaatkan kerangka pikir P3BM. Daerah-daerah yang perencanaannya
didominasi oleh pendekatan politis umumnya memiliki kapasitas sumber daya perencana yang terbatas
dan kapasitas pemahaman anggota legislatif terhadap perencana juga terbatas. Sebagai akibatnya
perencanaan dan penganggaran yang ada tidak akan dapat memecahkan masalah yang dihadapi
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masyarakat secara optimal.
Seperti diketahui bahwa skema implementasi P3BM merupakan penguatan dari sistem perencanaan yang
telah ada dan telah berjalan selama ini. P3BM fokus untuk memperkuat sistem ini dengan memberikan alat
bantu (tools) P3BM yang relatif sederhana, mudah diaplikasikan namun memiliki nilai tambah yang sangat
tinggi bagi proses perencanaan dan penganggaran. Alur implementasi P3BM juga disesuaikan dengan
siklus perencanaan pembangunan tahunan dimulai dari musrenbang hingga penetapan APBD. Dengan
tools P3BM ini, diharapkan kualitas dokumen perencanan dan penganggaran akan semakin baik dengan
penekanana pada: tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat penganggaran.
Lima tepat ini merupakan formula yang perlu menjadi perhatian dalam peningkatan kualitas dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui alat bantu tersebut, dan diperkenalkan melalui kegiatan
sosialisasi dan pelatihan, maka diharapkan akan terbangun kerangka pikir yang sama, baik antara
SKPD dengan DPRD, maupun dengan perguruan tinggi, LSM dan media massa, sehingga pembahasan
perencanaan dan penganggaran akan terarah dengan argumen yang ditujukan untuk menyelesaikan akar
masalah (sesuai hasil analisa data).
5. Dukungan Stakeholder
Implementasi P3BM membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar proses dan pencapaian outputnya
berjalan dengan tepat, terarah dan progresif. Dukungan berbagai stakeholder baik masyarakat, LSM,
perguruan tinggi, media, swasta dan pihak lain akan menjadi akselerator dalam proses perencanaan,
implementasi hingga monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan, khususnya penanggulangan
kemiskinan dan pencapaian MDGs. Sinergisme antar stakeholder ini meskipun kadangkala sulit namun
bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Beberapa contoh pengalaman baik dari lokasi P3BM
menunjukkan bahwa dukungan dari LSM, media dan perguruan tinggi terbukti dapat mendinamisir proses
dan mengakselerasi program-program pengurangan kemiskinan di daerah.
6. Dokumen Perencanaan
Dokumen perencanaan dan penganggaran di daerah menjadi fokus perhatian berkaitan dengan kualitas
dan legalitasnya. Berdasarkan temuan tim P3BM menyangkut kualitas dokumen-dokumen perencanan
dan penganggaran di daerah secara makro dapat dikatakan bahwa dokumen perencanaan/penganggaran
(RPJMD hingga APBD) telah menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat dalam penanggulangan
kemiskinan dan pencapaian MDGs. Namun bila dikaji secara detil masih ditemukan kurangnya konsistensi
antar dokuman, kurangnya revelansi permasalahan aktual dengan perencanaan dalam dokumen, kurang
ketepatan pengalokasian anggaran berdasarkan prioritas dan lokasi, dan kurangnya penetapan target
capaian yang terukur. Menyangkut legalitas, khususnya menyangkut data sebagai dasar analisis dalam
proses perencanaan maka perlu upaya-upaya penguatan baik bersifat struktural berkaitan dengan
kelembagaan data dan menyangkut substansi berkaitan dengan isi dan kualitas data secara umum.
Demikian hal-hal dasar dan pengalaman serta temuan dalam pelaksanaan P3BM di 18 kabupaten target
yang perlu dipahami dan diperhatikan dalam praktek implementasinya. Walaupun demikian, para penulis
yang sekaligus pelaku meyakini bahwa masih banyak hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan P3BM belu
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