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KATA PENGANTAR 
 
 

Sistem informasi telah berkembang seiring dengan perkembangan 
teknologi informasi yang begitu cepat, serta mempunyai peran yang besar 
dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan 
pembangunan. Keberadaan sistem informasi selama ini dapat mendukung 
peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas organisasi pemerintah dan 
dunia usaha, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang maju dan 
sejahtera. 

Dalam kaitannya dengan sistem informasi yang dibutuhkan, 
dimanfaatkan, dan dikembangkan bagi keperluan pembangunan daerah, 
dapat dikemukakan disini bahwa sistem informasi tersebut terutama 
diarahkan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang 
pada saat ini telah mengalami perubahan paradigma menuju desentralisasi 
di berbagai aspek pembangunan.   

Salah satunya dalam hal perencanaan pembangunan daerah, 
mulai tahun 2001 seiring dengan diberlakukannya UU No 22/1999 dan UU No 
25/1999 telah didesentralisasikan kepada daerah.  Tujuan utama yang 
diinginkan dari desentralisasi ini adalah peningkatan pelayanan pada 
masyarakat, partisipasi dalam perencanaan pembangunan dan 
tercapainya akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi. 

Salah satu aspek yang belum menjadi ketetapan umum dalam 
pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan adalah jenis 
data perencanaan pembangunan yang akan dihasilkan.  Hal ini penting 
mengingat sebenarnya selama ini telah banyak dikembangkan sistem 
informasi yang berbasis pada data perencanaan pembangunan yang 
beroperasi baik di pusat maupun di daerah.  Walaupun  umumnya sistem 
informasi yang ada dikembangkan menyangkut aspek tertentu dalam 
perencanaan pembangunan seperti : Sistem Informasi Manajemen 
Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) dan SIM Daerah (SIMDA) yang 
penerapan dan pengembangannya di daerah telah diinstruksikan kepada 
Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) di Daerah. Kemudian pada yang 
lebih khusus yaitu aspek spasial juga telah dikembangkan sistem informasi 
geografis (SIG), yang dikembangkan melalui proyek berbantuan luar negeri 
Land Resources Evaluation and Planning (LREP) dan Marine Resources 
Evaluation and Planning (MREP).  Serta sistem informasi yang menyangkut 
aspek lingkungan seperti neraca kependudukan dan lingkungan hidup 
daerah (NKLD) dan neraca sumberdaya alam dan spasial daerah (NSASD) 
di masing-masing daerah.  

SIMRENAS sendiri sebagai salah satu sistem informasi diharapkan 
dapat menampung berbagai aspek secara komprehensif mengenai data 
perencanaan pembangunan.  Untuk itu diperlukan sebuah modul yang 
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dapat menjadi panduan bagi para perencana baik di pusat maupun 
daerah untuk : 

• Mengetahui aspek-aspek data untuk perencanaan 
pembangunan disertai beberapa tool analisis yang dapat 
dimanfaatkan bagi pembuatan rencana pembangunan. 

• Mengisi sebagai salah satu komitmen membangun sistem 
informasi perencanaan pembangunan secara nasional yang 
komprehensif. 

• Dapat memanfaatkannya untuk keperluan input kebijakan 
(perencanaan, implementasi, monitoring dan controling). 

Buku Modul Isian Daerah Untuk SIMRENAS ini dapat diperoleh dari 
Website: http://www.bappenas.go.id dan dipersiapkan untuk menjadi 
panduan bagi semua pelaku perencanaan daerah.  

Buku modul ini berisi pengantar umum mengenai perencanaan, jenis 
data untuk perencanaan dan juga tool analisis untuk perencanaan 
pembangunan daerah di Indonesia.  Data-data yang dimasukkan ke dalam 
modul ini akan dimasukkan ke dalam data base SIMRENAS untuk selanjutnya 
dapat diakses oleh pelaku perencanaan baik di daerah maupun pusat. 
 
 

Jakarta, Novermber 2003 
 
Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. LATAR BELAKANG  

Akhir-akhir ini, seiring dengan telah diberlakukannya otonomi daerah 
kebutuhan akan data dan informasi yang cepat, akurat, dan mutakhir 
semakin dirasakan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah pusat selalu 
membutuhkan data dan informasi dari daerah bagi penentuan besaran 
dana perimbangan (DAU, DAK, Bagi Hasil), sedangkan pemerintah daerah 
memerlukan data untuk membantu pemda dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Kondisi demikian, secara praktis sebenarnya dapat 
dibantu melalui data dan informasi tentang pembangunan daerah yang 
merupakan suatu unit fungsional pengelolaan basis data dan informasi 
daerah bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, serta 
dapat digunakan dalam rangka pengembangan peluang investasi dan 
potensi daerah. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan acuan atau modul 
mengenai isian data dan informasi perencanaan pembangunan nasional 
dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kegiatan ini untuk 
mendukung kegiatan yang ada di Pusat Pengelolaan Data Bappenas 
dengan mengoptimalkan pemanfaatan hardware dan software SIMRENAS 
telah melakukan kerjasama dengan sekretariat Kabinet dan Sekretariat 
Negara yaitu mengintegrasikan Pusat Data Perencanaan dan Pengendalian 
Pembangunan Daerah yang ada di setiap daerah dengan sistem informasi 
sidang kabinet (SISKAB) dan ri.go.id. 

Melalui penyusunan modul isian daerah dalam rangka mendukung 
perencanaan pembangunan ini, diharapkan daerah dapat menyusun 
database dengan kualitas baik, lengkap dan terstruktur, sehingga daerah 
dapat dengan mudah dan cepat melihat peluang investasi dan potensi 
daerah untuk meningkatkan perekonomiannya yang pada akhirnya akan 
memampukan daerah di era otonomi, untuk menuju e-government di 
Indonesia. 

 

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN  

Maksud dari penyusunan modul isian daerah tentang SIMRENAS 
adalah : 

1. Memberikan acuan kepada daerah untuk menyusun kebutuhan 
data dan informasi yang diperlukan dalam rangka melihat 
kekuatan dan kelemahan daerah dari sisi suplai, demand, 
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keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan 
keamanan. 

2. Menyusun format standar tentang data dan informasi yang mesti 
dikumpulkan oleh daerah dalam mendukung Pusat Data 
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah. 

 

1.3. HASIL YANG DIHARAPKAN  

Tersusunnya modul isian database mengenai kondisi suplai, 
permintaan, keberdayaan pemerintah daerah, sistem keuangan dan data 
keamanan yang berguna untuk perencanaan pembangunan nasional dan 
daerah yang akan digunakan oleh aparatur di daerah. 
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BAB II 
PERLUNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

 

2.1. Pengertian Perencanaan Pembangunan  

Istilah perencanaan pembangunan (khususnya pembangunan 
ekonomi) sudah sangat umum didengar dalam pembicaraan sehari-hari. 
Namun demikian dalam berbagai literatur tentang perencanaan 
memberikan pengertian berbeda-beda tentang pengertian tersebut.  

Conyers & Hills (1994) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu 
proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau 
pilihan pilihan berbagai aiternatif penggunaan sumberdaya untuk 
mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. 
Berdasarkan definisi tersebut berarti ada 4 elemen dasar perencanaan 
yakni: 

• Merencanakan berarti memilih," Definisi ini dikenalkan oleh Yulius 
Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan 
pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Perencanaan 
merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang 
diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat 
dilakukan dan tercapai secara simultan. Hal ini menyiratkan bah-
wa hubungan antara perencanaan dengan proses pengambilan 
keputusan sangat erat sehingga banyak literatur perencanaan 
membahas pendekatan-pendekatan alternatif proses 
pengambilan keputusan, terutama sekali berkaitan dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan 
urut-urutan tindakan di dalam proses pengambilan keputusan. 

• Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya. 
Penggunaan istilah "sumberdaya" di sini menunjukkan segala 
sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu 
tujuan tertentu. Sumberdaya di sini mencakup sumberdaya alam 
(tanah, air. hasil tambang, dan sebagainya), sumberdaya 
manusia, sumberdaya modal, clan keuangan. Perencanaan 
mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana 
penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh 
karena itu, kuantitas dan kualitas sumberdaya tersebut 
berpengaruh sangat penting dalam proses memilih di antara 
berbagai pilihan tindakan-tindakan yang ada. 

• Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep 
perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul 
berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu 
masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah 
bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat diartikulasikan secara 
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tepat.  Seringkali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara 
kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut 
ditetapkan oleh pihak lain. 

• Perencanaan untuk masa depan. Salah satu elemen penting 
dalam perencanaan adalah elemen waktu. Tujuan-tujuan 
perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan 
datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan 
masa depan. 

 

2.2. Pembangunan dalam konteks Otonomi Daerah 

Diberlakukannya Undang-undang No. 22/1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25/1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah merupakan salah satu isu 
strategis yang harus dikaji dengan seksama.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan 
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini masih bisa diperdebatkan. 
Apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku justru membingkai 
hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri; ataukah justru peraturan perundang-
undangannya yang harus menyesuaian diri dengan hakekat dari otonomi 
itu sendiri. Untuk menghilangkan kerancuan atas persepsi di atas kiranya 
perlu untuk memahami hakekat atau makna filosofis dari prinsip 
keotonomian 

Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut, paradigma 
manajemen Pemerintah Daerah mengalami pergeseran yang sangat 
drastik, dari yang sebelumnya serba sentralistik menuju sistem yang 
desentralistik. Dalam situasi demikian, Pemerintah Daerah dituntut untuk 
dapat memanfaatkan sumberdaya (resources) yang ada di daerahnya 
masing-masing secara lebih optimal. Dengan demikian, diperlukan adanya 
reformulasi strategi melalui implementasi sistem perencanaan yang lebih 
komprehensif dan sistematik. 

Bagaimanakah strategi perencanaan yang sistematis dan 
komprehensif? Semua itu dapat dimulai dengan melengkapi setiap tahapan 
perencanaan dengan data yang akurat. Akurat memiliki pengertian valid 
dimana data tersebut benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. 
Misalnya data tentang jumlah kemiskinan harus dapat menggambarkan 
kemiskinan yang ada di daerah tersebut.  

Data yang akurat di sini tidak hanya dari sisi pengadaannya saja, 
melainkan juga dari sisi penyajian atau bagaimana menampilkan data 
tersebut.  Untuk itu diperlukan suatu format standar bagaimana 
mengadakan data untuk perencanaan daerah dan bagaimana 
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menampilkan data tersebut sehingga dengan mudah dapat digunakan 
sebagai bahan membuat perencanaan daerah yang baik. 
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BAB III 
DATA UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
 
 

3.1. Data  Perencanaan Pembangunan Daerah 

Data untuk perencanaan daerah dapat dibedakan menjadi 
berbagai aspek menurut tinjauan yang diinginkan.  Hal ini disebabkan tujuan 
dari perencanaan itu sendiri juga berbagai macam. Sebagaimana 
dijelaskan di depan inti dari perencanaan adalah bagaimana 
mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang diinginkan dengan 
melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia 
saat ini.  Jadi aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah adanya 
tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan 
sumberdaya yang ada.  Untuk menentukan alat atau cara mencapai tujuan 
tersebut seringkali tidak mudah, mengingat bahwa tujuan dari 
pembangunan seringkali abstrak dan sangat ideal. Sedangkan apa yang 
dihadapi saat ini dengan melihat sumberdaya yang ada seringkali masih 
jauh dari apa yang diinginkan. Untuk itulah perencanaan juga menjadi ilmu 
tersendiri dalam khasanah ilmu pengetahuan.  Seringkali dalam ilmu 
perencanaan, dibedakan menjadi perencanaan sektoral dan perencanaan 
nasional/regional.   

Bagaimana data dapat membantu proses pembuatan 
perencaaan?  Menurut beberapa ahli ekonomi bahwa penggunaan paling 
penting dari data atau indikator-indikator pembangunan adalah untuk 
menyediakan target-target untuk perencanaan1.  Beberapa contoh 
misalnya indikator pendapatan perkapita yang ingin dicapai oleh suatu 
daerah sering dijadikan target dari kemajuan pembangunan yang 
diinginkan. Selain itu target-target pengurangan angka kemiskinan juga 
menjadi proyek atau program yang relatif strategis bagi daerah.  

 

 

 

3.2. Lembaga Penyedia Data Pembangunan Daerah  

Berbicara mengenai lembaga penyedia data tidak terlepas dari 
sistem perstatistikan nasional Indonesia.  Di Indonesia lembaga yang 
mempunyai tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik adalah Badan 
Pusat Statistik (BPS).  BPS secara struktural bertangung jawab langsung 

                                                 
1 Ahmad Bayhaqi, “Mengapa Perencanaan Pembangunan, Makna Pembangunan 
dan Indikator Pembangunan”, MPKP, FE-UI, Jakarta 
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kepada Presiden2. Di samping berada di pusat BPS juga mempunyai kantor 
perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan instansi 
vertikal yang disebut BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota.  

Berkaitan dengan penyediaan data untuk perencanaan 
pembangunan di daerah maka mekanisme yang berjalan semala ini adalah 
berkoordinasinya BPS Provinsi maupun BPS Kabupate/kota dengan 
pemerintah daerah.  Untuk itu upaya penyediaan data untuk perencanaan 
pembangunan haruslah melibatkan pihak-pihak tersebut.  

Secara teknis data yang diolah dan kemudian didiseminasikan oleh 
BPS provinsi atau kabupaten/kota diperoleh dengan cara survei dan 
laporan/catatan rutin dari instansi pemerintah daerah.  

 

3.3. Penggunaan Data dan Informasi Untuk Kebijakan Pembangunan 

Selama ini, proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan 
dengan berbagai pendekatan. Sebelum era desentralisasi proses 
perencanaan pembangunan daerah lebih bersifat sentralistik. Dalam proses 
ini pemerintah daerah menerima agenda perencanaan pembangunan dari 
pusat untuk selanjutnya menjalankannya dalam kerangka memenuhi jadwal 
atau agenda perencanaan yang telah menjadi pola baku yang ditetapkan 
pemerintah pusat.  Implikasi lebih jauh dari proses  ini adalah 
ketergantungan yang semakin besar dari pemerintah daerah terhadap 
pemerintah pusat. 

Dalam era desentralisasi proses perencanaan pembangunan sudah 
mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini sudah mulai dilakukan 
proses  bottom up planing pada taraf yang lebih intensif dibandingkan masa 
sebelumnya. Kemudian pada  tataran pelaksanaan pembangunan juga 
sudah lebih melihat kepentingan daerah dan lebih banyak melibatkan 
masyarakat dan dunia usaha. Hal ini diharapkan ke depan dapat 
mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat. 
Kemudian juga akan menumbuhkan kemandirian dalam pendanaan dan 
pelaksanaan pembangunan. 

Namun demikian dengan semakin intens-nya peran pemerintah 
daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah 
akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus diterima3 antara lain: 

                                                 
2 Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas 
Lembaga Pemerintah Non Departemen.  
3 “Pembangunan Daerah di Indonesia: Paradigma baru menghadapi era 
desentralisasi”, oleh Bagdja Muljarijadi Universitas Padjajaran, Bandung dalam 
Semiloka Desentralisasi Fiskal di Indonesia, 19 Juni  - 1 Juli 2000. 
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a. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan 
kelengkapan database yang lebih lengkap lagi, agar setiap 
tahapan pembangunan didasarkan pada data yang 
semakin aktual. 

b. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang lebih baik lagi dalam 
proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
pembangunan. 

c. Dibutuhkan semakin besarnya partisipasi dari masyarakat dan 
swasta dalam proses pembangunan. 

d. Dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber-sumber 
pendapatan daerah yang baru. Hal ini untuk mengimbangi 
pertumbuhan pembangunan daerah yang semakin pesat. 

 



MODUL ISIAN DAERAH UNTUK SIMRENAS 9

BAB IV 
JENIS-JENIS DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

 

Jenis data untuk perencanaan secara umum dapat dikelompokkan 
ke dalam dua kelompok besar yaitu data spasial (keruangan) dan non 
spasial.  Kedua data tersebut juga masih bisa dikembangkan menjadi dua 
macam dalam hal manajemennya, yaitu data fisik yang bersifat statis dan 
data sosial-ekonomi yang dinamis sehingga penting untuk selalu di update. 
Namun dari sisi substansi pembangunan ekonomi, data perencanaan 
pembangunan juga bisa dilihat dari perspektif suplai dan demand.  Dengan 
melihat dari dua sisi ini diaharapkan akan dapat memenuhi dua aspek 
penting pembangunan . 

Dalam modul isian ini jenis-jenis data yang tercakup tidak hanya 
mengambil dari salah satu aspek saja melainkan dari beberapa aspek, guna 
kelengkapan dan keluasan kegunaan dari yang yang dihimpun. 

 

4.1. Pengenalan Daerah dari Sisi Suplai. 

Dilihat potensi dan prospek sumberdaya manusia, sumber daya 
alam, sarana dan prasarana fisik, aglomerasi kegiatan ekonomi, serta sistem 
kota-kota yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan daerah. 

 

A. Sumber daya manusia (SDM) 

Data tentang SDM digunakan untuk melihat 
seberapa jauh ketersediaan dan kualitas SDM, mobilitas 
SDM untuk melihat pola penyebaran dan pola migrasi, 
dan produktivitas SDM daerah. 

 

Data yang dibutuhkan adalah: 

NO Variabel/Aspek Data Dasar Data Turunan Keterangan 

     
1. Kependudukan     

 Kuantitas Jumlah Penduduk  Perkembangan 
jumlah penduduk 

   Laju Pertumbuhan 
penduduk 

   Kepadatan 
penduduk (jml 
pddk/luas wilayah) 

Menggambarkan 
perkembangan 
kependudukan  
suatu daerah agar 
antisipasi dan 
perencanaan 
lebih baik. 
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  Jumlah Penduduk  
menurut Umur  

Penduduk usia 
produktif 

Menunjukkan 
struktur penduduk  

  Angka Kelahiran 
dan Kematian 

 Untuk melihat 
dinamika 
kependudukan 

  Angka kematian 
bayi 

 Melihat tingkat 
kesehatan 
masyarakat 

  Jumlah penduduk 
setiap wilayah 
(perdesaan & 
perkotaan) 

Persebaran 
penduduk di 
setiap wiayah 

  Daerah asal 
(tempat tinggal 
sebelum di wilayah 
yang 
bersangkutan) 

Mobilitas 
penduduk antar 
wilayah (migran) 

Melihat peta 
persebaran 
penduduk dalam 
struktur ruang 
wilayah. 

     
 Kualitas Tingkat pendidikan Jumlah penduduk 

menurut tingkat 
pendidikan yang 
ditamatkan 

   Proporsi penduduk 
berpendidikan 
tinggi 

   Lama sekolah 
   Jumlah penduduk 

usia produkti (15-64 
th) 

Menunjukkan 
kemampuan 
manusia sebagai 
pelaku 
pembangunan  

     
2. Ketenagakerjaan    

  Perkembangan 
Jumlah Tenaga 
Kerja 

 

  Jumlah Penduduk Proporsi tenaga 
kerja terhadap 
penduduk 

Menunjukkan 
potensi tenaga 
kerja yang ada di 
daerah tersebut 

  Jumlah angkatan 
kerja 

Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja 

menyatakan 
potensi angkatan 
kerja yang siap 
masuk pasar kerja 

  Jumlah 
Pengangguran 

Tingkat 
pengangguran 
(presentase 
penduduk yang 
tidak bekerja 
terhadap total 
angkatan kerja) 

Menunjukkan 
beban sekaligus 
target bagi 
peningkatan 
kesejahteraan 
masyarakat 

  Jumlah tenaga 
kerja sektoral 
(menurut 

Perkembangan 
jumlah tenaga 
kerja sektoral 

Menujukkan 
struktur tenaga 
kerja pada setiap 
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lapangan 
pekerjaan utama) 

   Proporsi tenaga 
kerja sektor primer 

   Proporsi tenaga 
kerja sektor 
sekunder 

   Proporsi Tenaga 
Kerja sektor tersier 

sektor 
pembangunan di 
daerah 

  Jumlah 
permintaan 
tenaga kerja 

Pertumbuhan 
kesempatan kerja  
dibagi 
pertumbuhan 
penduduk usia 
produktif 

Menunjukkan 
upaya 
peningkatan 
kesempatan kerja 
daerah 

 

 

B. SUMBER DAYA ALAM (SDA) 

Data tentang SDA digunakan untuk melihat potensi 
dan pola ketersediaan, penyebaran dalam mendukung 

aktivitas perekonomian daerah. 

Data yang dibutuhkan adalah: 

NO Variabel/Aspek Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1 Pertambangan 
dan Penggalian 

   

Bahan Galian gol 
A, B, C 

Potensi Emas, 
Perak, Timah, 
Tembaga, 
Batubara, dll 

Perkembangan 
Produksi Bahan 
Galian 

 Produksi bahan 
tambang  

Perkembangan 
produksi bahan 
tambang 

Menunjukkan 
potensi, produksi 
dan 
perkembangan 
produksinya  

 Potensi Bahan 
Galian menurut 
wilayah 

Wilayah 
persebaran 
potensi bahan 
tambang 

Untuk kebijakan 
pengembangan 
wilayah  

12 Migas Potensi Minyak 
bumi 

 

 Potensi Gas Alam  

 Wilayah 
Persebaran Minyak 

 

Menunjukkan 
potensi, produksi 
dan persebaran di 
setiap wilayah 
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Bumi 

 Wilayah 
Persebaran Gas 
Alam 

 

 

 Kontribusi PDRB 
sektor 
pertambangan 

Kontribusi sektor 
Pertambangan 
dalam PDRB 

  Perkembangan 
kontribusi sektor 
pertambangan 
dari tahun ke 
tahun 

Melihat peranan 
pertambangan 
dalam 
perekonomian 
daerah 

 Bagi hasil SDA  Nilai bagi hasil SDA  Bagi hasil SDA 
yang diterima 
selama ini. 

3 Kehutanan dan 
Perkebunan 

   

 Luas Hutan Luas Hutan 
produksi 

 

  Luas Hutan 
tanaman industri  

 

  Pertumbuhan luas 
hutan 

 

 Luas Wilayah  Proporsi luas hutan  

  Proporsi luas 
perkebunan 

 

  Pertumbuhan luas 
perkebunan 

 

 Produksi  Produksi Hutan  

  Produksi 
Perkebunan 

 

 Kawasan Lindung Luas kawasan 
lindung 

 

  Persebaran 
kawasan lindung 
di setiap wilayah 

 

4  4 Potensi Wisata 
Alam 

Jumlah obyek 
wisata  

Jenis, luas dan 
lokasi obyek wisata  

 

  Jumlah kunjungan 
wisatawan  
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C. Prasarana Dan Sarana  

Data prasarana dan sarana wilayah berguna untuk 
melihat seberapa jauh ketersediaan prasarana dan sarana 

transportasi, telekomunikasi, listrik, kesehatan, pendidikan 
dna peribadatan dalam mendukung aktivitas perekonomian 

daerah. 

Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel/Aspek Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1 Prasarana 
Transportasi Darat 

   

  Panjang Jalan Pertumbuhan 
panjang jalan 

   Panjang jalan per 
klasifikasi (jalan 
propinisi, 
kabupaten, kec, 
jalan usaha tani 
dll) 

Perkembangan 
pembangunan fisik 
jalan dan 
manajemen 
pengelolaan/ 
pemeliharaan.  

Juga untuk 
kebijakan 
penurunan biaya 
transportasi hasil 
pertanian. 

  Luas wilayah  Panjang jalan per 
luas wilayah  

Menunjukkan 
kerapatan jalan 
(mencirikan 
wilayah 
perkotaan/ 
perdesaan) 

  Kondisi jalan  Panjang  jalan 
menurut kelas 
jalan 

Mantap, sedang, 
tidak mantap 

   Panjang jalan 
menurut jenis 
permukaan jalan 

Aspal, batu kerikil, 
tanah 

   Panjang jalan 
menurut kualitas  

Baik, sedang, rusak 

   Panjang jalan 
menurut fungsi 
jalan  

Arteri, kolektor, 
lokal 

   Panjang jalan Kelas I, II, III, IV, V 
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menurut kelas 
jalan  

  Kepadatan 
jaringan jalan  

 

  Lalu lintas harian 
rata-rata 

Perkembangan 
lalu-lintas  

  Waktu tempuh 
rata-rata jam/Km 

 

Peningkatan 
manajemen lalu 
lintas oleh daerah. 

  Jumlah jembatan Jumlah jembatan 
yang seharusnya 
ada 

   Jumlah jembatan 
yang terbangun  

  Jumlah sungai 
besar 

 

  Panjang 
Jembatan 

 

  Kondisi jembatan  

Menunjukkan 
upaya 
meniadakan 
keterisolasian 
wilayah terpencil.   

  Panjang rel Kereta 
Api  

 

Panjang jalan per 
luas wilayah  

 

2 Sarana 
Transportasi darat 

Jumlah Kendaraan 
menurut Golongan 
(I, II, III, dan IV) per 
ruas   

 Untuk melihat 
komposisi ideal 
menurut 
prasarana jalan 
yang ada 

  Kapasitas angkut 
kereta api 

  

  Frekuensi armada 
angkutan 

Breakdown per 
jenis armada 

  Biaya/tarip 
tansportasi yang 
berlaku di daerah 

 

Bila dilakukan 
benchmarking   
dengan daerah 
lain akan terlihat 
Efektifitas 
manajemen 
angkutan darat di 
daerah tersebut  

  Jumlah terminal Terminal menurut 
jenis dan kelas 
pelayanannya 

Menunjukkan 
sarana untuk 
mangakomodasi 
mobilitas orang 
dan barang 

3 Prasarana dan    
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sarana Transportasi 
Sungai dan Laut 

  Panjang sungai Jumlah armada 
angkutan sungai 

   Jumlah 
penumpang 
angkutan sungai 

   Jumlah barang 
yang dibongkar 
muat dari 
angkutan sungai 

Melihat skala  
pelayanan 
armada angkutan 
sungai 
dibandingkan 
panjang sungai 
yang ada 

  Jumlah pelabuhan 
laut 

Jumlah armada 
yang melakukan 
bongkar muat  

   Jumlah 
penumpang 
angkutan laut 

   Jumlah barang 
yang dibongkar 
muat di 
pelabuhan laut 

Menunjukkan 
kapasitas 
pelabuhan yang 
ada untuk 
perencanaan 
pengembangan 
pelabuhan 

   Kualitas pelayanan 
angkutan laut 
(kecepetan 
bongkar-muat, 
dsb) 

Untuk 
pembenahan 
manajemen 
pelabuhan. Bila 
terdapat 
beberapa 
pelabuhan akan 
diketahui prioritas 
penangananan. 

4 Prasarana dan 
sarana 
Perhubungan 
Udara  

Keberadaan 
Bandara 

Luas Bandara  
yang dimiliki 

 

  Banyaknya 
penerbangan dari 
dan ke daerah 
bersangkutan 

Jumlah 
penerbangan, 
jumlah 
penumpang, dan 
kota tujuan 

Menunjukkan 
mobilitas 
penumpang 
angkutan udara. 

5 Prasarana listrik Kapasitas listrik  
terpasang  

Tingkat elektrifikasi 
suatu daerah 

   Jumlah RT 
pelanggan listrik 

   Distribusi 
pemakaian daya 

Ketersediaan 
energi listrik bagi 
pembangunan 
industri, ekonomi 
masyarakat dan 
kegiatan lain 
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menurut kelas 
pelanggan 

  Ketersediaan Listrik 
selain PLN 

Kapasitas listrik non 
PLN 

 

6 Prasarana 
Telekomunikasi 

Sarana 
telekomunikasi 
yang tersedia di 
daerah 

Produksi pulsa  

   Jumlah pelanggan 
Telepon Tetap 

   Jumlah operator  
telepon seluler 
yang ada 

   Jumlah 
Pelanggan/pengg
una Telepon 
Seluler 

Menunjukkan 
tingkat kemajuan 
teknologi informasi 
yang ada di 
masyarakat. 

Salah satu 
indikator 
perkembangan 
ekonomi bisnis di 
suatu wilayah. 

7 Sarana Kesehatan Jumlah Rumah 
Sakit 

Perkembangan 
jumlah kamar RS 

  Jumlah 
Puskesmas/ 
Posyandu 

Perkembangan 
jumlah puskesmas 

   Puskesmas 
menurut jenis 
pelayanan 

  Jumlah balai/klinik 
pengobatan  

Perkembangan 
jumlah balai/klinik 
pengobatan 

Menunjukkan 
ketersediaan 
fasilitas kesehatan 
bagi masyarakat 
dan aksesibilitas 
masyarakat 
terhadap sara 
kesehatan 

   Rasio sarana 
kesehatan (RS, 
puskesmas, dll) per 
1000 penduduk 

Tingkat pelayanan 
sara kesehatan 

  Jumlah tenaga 
Medis 

Perkembangan 
jumlah Dokter 

   Perkembangan 
Jumlah Bidan 

   Perkembangan 
Jumlah Mantri Kes 
/paramedis lain 

Ketersediaan 
tenaga medis di 
suatu wilayah  

  Jumlah Apotik / 
Toko Obat 

Perkembangan 
apotik/toko obat 

Ketersediaan 
sarana penunjang 
kesehatan 
masyarakat. 
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8 Sarana Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah sekolah 
menurut Jenjang 
sekolah (SD, SLTP/ 
SLTA, PT) 

  Jumlah Kelas Jumlah ruang 
kelas setiap 
jenjang sekolah 

Ketersediaan 
ruang bagi 
pendidikan 
masyarakat dan 
kapasitas nya 

  Jumlah tenaga 
pedidik/Pengajar 

Jumlah 
pendidik/pengajar 
menurut jenjang 
pendidikan 

   Kualitas guru 
(tingkat 
pendidikan, dll) 

Kecukupan dari sisi 
kuantitias dan 
kualitas tenaga 
pengajar/pendidik 

  Jumlah Murid Perkembangan 
jumlah murid 

 

   Rasio Guru : Murid 
pada setiap 
jenjang 
pendidikan di 
setiap wilayah 

Kecukupan atau 
kelayakan dari 
sarana yang ada 
terhadap jumlah 
pengguna 

9 Sarana Air Bersih Sumber air bersih 
utama masyarakat  

Prosentase 
penduduk yang 
terlayani air bersih 

   Cakupan 
pelayanan PDAM 
(%) 

   Jumlah pelanggan  

Pemenuhan 
kebutuhan dasar 
kehidupan 
masyarakat, baik 
untuk air minum, 
masak, mandi, 
cuci, dan 
sebagainya 

  Air baku utama 
PDAM 

Asal sumber air 
baku bagi PDAM 

   Kapasitas produksi 

   Debit yang 
dihasilkan 

Kinerja PDAM 
dalam melayani 
air bersih 
masyarakat. 

 

 

D. POTENSI PERTANIAN  

Potensi pertanian berguna untuk melihat potensi 
dan prospek komoditi unggulan baik untuk domestik dan 
ekspor serta penyebarannya. 

Data yang dibutuhkan 



MODUL ISIAN DAERAH UNTUK SIMRENAS 18

NO Variabel/Aspek Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1 Lahan Sawah Luas sawah  Luas sawah per 
luas wilayah  

Melihat komposisi 
penggunaan 
lahan suatu 
wilayah  

  Panjang Irigasi Luas sawah 
dengan irigasi 

   Luas irigasi teknis, 
non teknis 

Ketersediaan 
prasarana 
pertanian di suatu 
wilayah  

  Produksi Jumlah produksi 
padi 

   Jumlah produksi 
palawija  

   Tingkat 
produktivitas padi 

Melihat 
produktivitas 
pertanian akan 
mempengaruhi 
kebijakan 
pertanian atau 
kebijakan lain di 
suatu wilayah 

  Kepemilikan lahan Jumlah RT pemilik 
lahan: 

a. 0,1 – 0,5 
b. 0,6 – 0,9 
c. 1  - 1,99 
d. > 2 

   Jumlah RT non 
pemilik lahan 
(buruh tani) 

Menunjukkan 
tingkat 
kepemilikan lahan 
oleh petani. Untuk 
pembuatan 
kebijakan 
peningkatan 
kesejahteraan 
petani / buruh tani 

  Jumlah RT petani 
pangan 

  

2 Lahan Non sawah Luas lahan non 
sawah 

Luas lahan 
hortikultura perinci 
per komoditas 
buah, sayur utama 
yang menjadi 
andalan daerah) 

  Produksi  Hortikultura (buah-
buahan utama) 

Sayur mayur 

  Jumlah Petani Jumlah RT petani 
non pangan 

Menunjukkan 
potensi lahan non 
sawah yang ada 
di suatu wilayah, 
tingkat produksi 
dan jumlah petani  
yang terlibat di 
dalamnya. 

3 Kontribusi sektoral Kontribusi PDRB 
sektor pertanian 

Kontribusi 
tanaman pangan 
dalam PDRB 

Peranan pertanian 
secara lebih rinci 
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   Kontribusi 
tanaman 
hortikultura dalam 
PDRB 

   Kontribusi sayur-
mayur dalam PDRB 

dalam 
perekonomian 
wilayah  

  Peyerapan 
Tenaga Kerja 

Penyerapan 
Tenaga Kerja di 
tanaman pangan 

   Penyerapan 
tenaga kerja non 
tanaman pangan 

Untuk pembuatan 
kebijakan 
ketenagakerjaan 
di suatu wilayah  

 

 

E. AGLOMERASI EKONOMI  

Data aglomerasi ekonomi berguna untuk melihat 
konsentrasi kegiatan ekonomi daerah dari pola penyebaran 

industri dan perdagangan. 

Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel/Aspek Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1 Industri  Jumlah industri  Perkembangan 
jumlah/jenis industri 

Menunjukkan peta 
industri menurut 
jenisnya dan 
jumlah pelaku 
usaha industri  

  Jumlah kelompok 
industri 

Jumlah kelompok 
industri diperinci 
menurut lokasi/ 
wilayah  

Berkumpulnya 
industri-industri 
sejenis/tidak 
dalam suatu 
kawasan tertentu 
tanpa 
pengelolaan. 

  Jumlah kawasan 
industri  

Perkembangan 
kawasan industri 

  Luas kawasan 
industri  

Perkembangan 
luas kaw industri 

  Persebaran 
kawasan industri  

 

Berkumpulnya 
industri yang 
dikelola oleh suatu 
manajemen kaw 
industri. 

  Kontribusi  Kontribusi industri 
pada PDRB 

Peranan sektor 
industri dalam 
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(perinci menurut 
berbagai klasifikasi 
industri)  

perekonomian 
daerah 

2 Perdagangan Jumlah kelompok 
pertokoan  

Perinci menurut 
skala usaha 

  Jumlah pusat 
perdagangan 

Perinci menurut 
skala usaha 

  Persebaran pusat 
perdagangan 

Perinci menurut 
daerah sampai 
terkecil (desa/kec) 

Aglomerasi di 
bidang 
perdagangan 
yang 
direncanakan 

  Jumlah pasar  Jumlah pasar 
diperinci menurut 
jenis pasar dan 
lokasi/wilayah  

Memperlihatkan 
persebaran lokasi 
pasar dalam 
konstelasi wilayah 
perencanaan  

  Kontribusi 
perdagangan  

Kontribusi 
perdagangan  
pada PDRB 
(perinci menurut 
berbagai klasifikasi 
perdagangan)  

Peranan 
perdagangan 
dalam 
perekonomian. 

F. SISTEM KOTA-KOTA  

Data sistem kota-kota berguna untuk 
melihat keterkaitan kota-desa, mana yang 
berperan sebagai agent of development dan 

hinterland. 

Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel/Aspek Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1 Sistem kota-kota    

 Jumlah Penduduk 
perdesaan per 
tahun 

Pertumbuhan 
penduduk 
perdesaan 

 

  Jumlah penduduk 
terlibat dalam 
pertanian 

  Jumlah penduduk 
terlibat dalam non 
pertanian 

Melihat latar 
belakang 
penduduk di 
perdesaan  

 Jumlah Penduduk 
perkotaan per 

Pertumbuhan 
penduduk 

Melihat pengaruh 
pertumbuhan 
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tahun perkotaan perdesaan 
terhadap 
perkotaan 

Mobilitas 
penduduk 

Jumlah penduduk 
musiman di 
perkotaan 

Jumlah penduduk 
musiman di setiap 
kota/ daerah 
perkotaan 

 

 Angka migrasi  Migran permanen  

  Migran non 
permanen 

  Life time migrant 
(migran semasa 
hidup) 

 

 Latar belakang 
migran 

Tingkat pendidikan 
penduduk migran 

 

  Pekerjaan tetap 
migran  untuk 
mengetahui 
presentase petani 
yang migran pada 
saat paceklik 

 

 

4.2. Pengenalan daerah dari sisi demand 

Potensi konsumsi dan daya beli masyarakat untuk melihat 
kemampuan daya beli dalam menyerap produksi daerah itu sendiri 

 

A. Perkembangan dan penyebaran investasi  

Perkembangan dan persebaran investasi berguna untuk 
melihat pola penyebaran investasi pemerintah dan swasta 
dalam pembangunan daerah. 

Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1 Investasi Pembentukan 
Modal Tetap 
Domestik Bruto 

ICOR = PMTDP/ 
perubahan PDRB 

Menunjukkan 
efisiensi dari 
investasi 

  Perkembangan 
PMA 

Jumlah investasi 
Asing yang masuk 
setiap tahun 
anggaran 
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   Data 
Perkembangan 
Proyek PMA 
Menurut Sektor 
dan Bidang Usaha 

 

   PMA Menurut 
Negara Asal dan 
Ranking Investasi 
PMA 
 

 

  Perkembangan 
PMDN 

Perkembangan 
PMDN per tahun 

 

 Laju pertumbuhan 
investasi 

  

 

A. Perkembangan Ekspor  

Data perkembangan ekspor berguna untuk melihat 
potensi permintaan pasar internasional, peluang 
diversifikasi produk ekspor dan diversifikasi negara tujuan, 

analisis perkembangan harga pasar internasional terhadap produk 
unggulan daerah. 

Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1 Perkembangan 
ekspor 

   

 Ekspor barang dan 
jasa (juta Rp) 

Pertumbuhan 
Ekspor barang dan 
jasa (juta Rp) 

 Ekspor menurut 
negara tujuan 

 

 Ekspor menurut 
komoditas 

 

 Pangsa pasar 
ekspor 

 

Menunjukkan 
potensi 
permintaan pasar 
internasional 
terhadap 
komoditas daerah 

 

B. Perkembangan impor  

Data perkembangan impor berguna untuk melihat 
permintaan daerah, penjajagan pasar domestik. 
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Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1. Perkembangan 
Impor  

   

  Impor barang dan 
jasa (juta Rp) 

Pertumbuhan 
impor barang dan 
jasa 

 

  Impor menurut 
negara Asal 

  

  Impor menurut 
komoditas 

  

 

 

C. Perdagangan Antar Daerah  

Data perdagangan antar daerah berguna untuk 
melihat hubungan ekonomi antar daerah. 

 

 

Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1 Perdagangan 
Antar Daerah   

   

  Nilai barang yang 
diperdagangkan 
ke luar daerah  

 

  Jenis komoditas 
yang 
diperdagangkan 
antara daerah  

 

  Moda  angkutan 
utama untuk 
perdagangan 
antar daerah  

 

Atau data lain 
yang bisa 
menunjukkan 
hubungan 
ekonomi antar 
daerah.  

 

4.3. Pengenalan Daerah Dari Sisi Keberdayaan Pemerintah Daerah  
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A. Kemampuan aparat  

Data tentang kemampuan aparat berguna 
untuk melihat kemampuan, efisiensi, dan produktivitas. 

Data yang dibutuhkan: 

NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

 Kemampuan 
aparat  

   

1 Kuantitas Aparat Jumlah Pegawai 
menurut kelompok 
umur 

Rasio Jumlah 
aparat terhadap 
penduduk 

 Jumlah Pegawai 
menurut jenis 
kelamin 

 

 Jumlah pegawai 
menurut jabatan 
fungsional di setiap 
sektor  

Misal pertanian 
(penyuluh, mantri 
dll) 

Menunjukkan 
kecukupan aparat 
dalam melayani 
masyarakat  

 Jumlah Anggota 
Legislatif 

 Menunjukkan 
keterwakilan 
masyarakat dalam 
politik 

2 Kualitas 
(Manajemen dan 
profesionalisme) 
aparat 

Pegawai menurut 
Tingkat pendidikan  

 Menunjukkan 
kualitas pegawai 
(input)  

 Jumlah Anggota 
legislatif menurut 
tingkat pendidikan 

 Menunjukkan 
kualitas wakil 
masyarakat (input) 

 Rasio Komputer 
terhadap jumlah 
pegawai 

 Ketersediaan 
sarana penunjang 
pelayanan 
masyarakat  

 Jumlah keluhan 
masyarakat dalam 
hal pelayanan 
publik 

Banyaknya 
komplain 
masyarakat 
terhadap layanan 
publik. 

Menunjukkan 
kinerja aparat 
(perlu survey/ 
pencatatan rutin 
terhadap laporan 
masyarakat) 
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B. Kemampuan keuangan  

Kemampuan keuangan daerah berguna untuk 
melihat kemandirian daerah, ketergantungan anggaran 
daerah terhadap pemerintah pusat. 

Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1. Penerimaan Asli 
Daerah 

PAD PAD Per PDRB 
 

   PAD per PDB 

Menunjukkan 
kapasitas 
keuangan daerah 

2. Dana 
Perimbangan 

DAU   

  DAK Reboisasi dan 
Non Reboisasi 

Pekembangan 
DAK 

  Bagi hasil  Bagi hasil pajak, 
sumberdaya alam, 
PBB dan BPHTB 

Menunjukkan 
tingkat 
ketergantungan 
anggaran daerah 

3. Pinjaman Daerah Belanja Wajib 
Daerah 

Debt Service 
Coverage Ratio 
(DSCR) 

 

  Angsuran Pokok 
Pinjaman 

  

  Bunga Pinjaman   

  Biaya-biaya lain 
(biaya komitmen, 
biaya Bank, dll) 

  

 

C. Kemampuan Kelembagaan  

Kemampuan kelembagaan daerah berguna untuk 
melihat kelembagaan dengan pelayanan publik . 

Data yang dibutuhkan : 

NO Variabel Data Dasar  Data Turunan Keterangan 

1. Kemampuan 
Kelembagaan  

   

  Jumlah 
dinas/instansi 
daerah  

Jumlah dinas yang 
seharusnya ada 

Kecukupan 
terhadap bidang 
yang ditangani 
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   Jumlah dinas yang 
ada 

 

  Jumlah polisi yang 
bertugas 

Rasio penduduk 
per polisi  

Menunjukkan 
kelayakan 
pelayanan dalam 
keamanan  

2 Pelayanan Publik Kapasitas PDAM 
menjangkau 
penduduk 

  

  Jumlah penduduk 
dibagi satuan 
sambungan 
telepon 

  

  Jumlah penduduk 
dibagi Jumlah 
Pelanggan listrik  

Rasio elektrifikasi  

  Jumlah pasar 
permanen 

  

  Jumlah penduduk 
dibagi Jumlah 
angkutan umum 
massal yang ada 
di perkotaan  

  

  Jumlah kantong-
kantong 
kemiskinan 

  

  Ketersediaan dinas 
pemadam 
kebakaran 

  

  Jumlah puskesmas   

  Jumlah rumah sakit   

     

 

D. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  

Kebijakan pemerintah daerah berguna untuk melihat 
dukungan terhadap kesempatan berusaha dan 
menggerakkan investasi daerah. 

Data yang dibutuhkan : 
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NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1. Kebijakan Pemda  Aturan perijinan 
dibidang usaha 
perdagangan 

Sebutkan aturan 
di bidang usaha 
perdagangan 

  Aturan di bidang 
persaingan usaha  

  Aturan perpajakan 
daerah (pungutan/ 
retribusi) 

 

  Aturan tentang 
penunjukkan badan 
tertentu dalam 
perdagangan 
komoditas pertanian 

 

  Aturan tentang 
keharusan 
menanam 
komoditas tertentu 
kepada petani 

 

Menunjukkan 
kebijakan yang 
dilakukan 
pemerintah untuk 
mengatur sistem 
perdagangan, 
persaingan usaha 
dan tekanan 
terhadap petani 

 

4.4. Sistem Keuangan/Perbankan 

Sistem keuangan dalam hal ini berkaitan dengan 
aspek perbankan berguna untuk melihat kemampuan sistem 
finansial perbankan dan non-perbankan daerah sejauh 
mana mempengaruhi alokasi faktor produksi. 

Data yang dibutuhkan: 

NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1. Dana Pihak 
Ketiga (DPK) 

Perimbangan 

Masyarakat (Lokal) 

Masyarakat (Asing) 

Ratio kredit / DPK  

2. Kredit Plafon/rencana 
total (akumulasi) 

Breakdown 
menurut : 

• Sektor ekonomi 

• Jenis 
Penggunaan : 
Investasi, Modal 
kerja, Konsumsi. 

• UKM dan Non-
UKM 
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• Bentuk Bank 

  Realisasi total 
(akumulasi) 

  

  Kredit Baru 
(bulanan) 

  

3. Obligasi Emisi Obligasi 
Korporasi 

  

  BPD   

  BUND Lainnya   

  Emisi Obligasi 
PEMDA (municipal 
bonds) 

  

  Nilai kapitalisasi 
pasar obligasi 

- Koorporasi 

- Pemda 

  

4.5. Data Keamanan  

Data tentang keamanan ini dugunakan untuk melihat 
kepastian hukum dan gangguan keamanan yang terjadi di 
suatu daerah.  

Data yang dibutuhkan: 

NO Variabel Data Dasar Data Turunan Keterangan 

1. Keamanan Tingkat kriminalitas Jumlah peristiwa 
kriminal diperinci 
menurut jenis kasus 
kriminal 

Menunjukkan 
tingkat keamanan 
di suatu wilayah  

  Perhatian terhadap 
hukum 

Prosentase biaya 
penegakan hukum 
terhadap 
pengeluaran total 
daerah  

Perhatian 
pemerintah 
terhadap 
penegakan hukum 
dan keamanan 

  Konflik sosial Jumlah peristiwa 
konflik sosial dalam 
setahun terakhir 

Tingkat kerawanan 
sosial suatu wilayah  
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BAB V 
SUMBER DATA PERENCANAAN 

 

Data untuk perencanaan pembangunan meliputi data kuantitatif 
dan kualitatif. Dalam modul ini data perencanaan yang akan disusun 
merupakan data kuantitatif. Sedangkan data kualitatif yang sebenarnya 
juga penting dalam perencanaan tidak dimasukkan dalam modul ini 
mengingat tidak seragamnya bentuk data dan penyajiannya.  

Data untuk perencanaan pembangunan dapat berasal dari 
berbagai sumber. Baik yang tercatat secara rutin oleh instansi pemerintah 
maupun hasil survey atau sensus yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. 
Banyak data normatif tentang hasil-hasil pembangunan yang telah 
ditampilkan dalam publikasi BPS daerah (propinsi atau kabupaten/kota). 
Namun seringkali untuk kebutuhan perencanaan belum cukup dengan data 
yang dipublikasi BPS tesebut. Banyak sekali data yang terkait dengan 
lembaga sektoral yang masih belum terpublikasi.   

Secara umum kendala atau hambatan dalam hal ketersediaan data 
ini adalah masalah lag time atau selang waktu penerbitan data dengan 
tahun data tersebut. Misalnya untuk data yang rutin dipublikasi BPS seperti: 
Buku Daerah Dalam Angka, Keuangan Daerah,  dll mempunyai lag time 
antara satu hingga dua tahun dengan tahun datanya. Konsekuensi dari 
kondisi ini adalah kurang akuratnya perencanaan yang mendasarkan pada 
data yang tidak mutakhir tersebut.  Untuk itu perlu adanya upaya 
mempercepat dan saling meng-update data yang sangat dibutuhkan untuk 
perencanaan.   

Posisi modul ini sekaligus untuk mengisi kekurangan akan kebutuhan 
data daerah sekaligus untuk menggugah pihak daerah untuk terus 
memperbaharui data pembangunan daerahnya. Karena dengan mengisi 
modul ini akan diperoleh manfaat yang tidak hanya dapat melihat 
perkembangan pembangunan di daerahnya sendiri tetapi juga daerah 
lainnya.  

Untuk melengkapi modul isian daerah ini diperlukan peran aktif 
pemerintah daerah untuk mengusahakan keberadaan data yang 
dibutuhkan dalam Simrenas.  Dengan memasukkan data daalm modul 
Simrenas ini diharapkan akan diperoleh serangkaian data yang mempunyai 
format yang dapat dibandingkan antar daerah dan antar waktu. Dengan 
sifat seperti ini data yang ada menjadi lebih mempunyai nilai dalam arti 
setiap pengambilan keputusan yang didasarkan atas data tersebut dapat 
sekaligus membuat perbandingan dan mengambil patokan dari daerah lain 
maupun angka nasional. 
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BAB VI 
TOOLS ANALISIS UNTUK PERENCANAAN 

 

Pembahasan mengenai tool analisis untuk perencanaan 
pembangunan sangatlah luas cakupannya. Namun dengan 
menampilkannya sebagian dari tool-tool yang ada diharapkan akan 
memperkaya wawasan pengguna modul dan sekaligus dapat 
mempraktekkan secara langsung metode analisis yang berkaitan dengan 
data atau indikator yang ditampilkan. 

Berbagai tool analisis yang lazim digunakan dalam perencanaan 
pembangunan seringkali langsung berhubungan dengan indikator yang 
ada. Misalnya dengan menggunakan indikator investasi ingin dilakukan 
analisis mengenai efisiensi investasi di suatu wilayah .  Dalam istilah umum 
seringkali tools analisis yang dimaksud dalam modul ini disebut sebagai 
indikator pembangunan. Misalnya ICOR (incrimental Capital Output Ratio) 
walaupun dalam  modul ini disebut sebagai tools analisis, dalam istilah 
umum juga dijadikan indikator pembangunan ekonomi. Jadi dalam 
penyebutan indikator dan tools analisis seringkali masih terjadi kerancuan. 
Hal ini terjadi karena sebagai sebuah indikator memang seharusnya meng-
indikasi perubahan dari suatu ukuran. Dan dalam prakteknya, indikator itu 
tidak selalu dapat diperoleh secara langsung dari data sekunder, melainkan 
harus dihitung terlebih dahulu dengan tools analisis tertentu. 

Dalam modul ini tools analisis yang akan ditampilkan adalah tools 
yang sederhana dan umum digunakan dalam pembuatan perencanaan 
pembangunan, antara lain :  

• LQ  

• ICOR 

• Shift Share 

• Analisis Ketenagakerjaan 

• dll 

 

Selain itu dalam modul ini juga akan diberikan metode perhitungan 
beberapa indeks yang terkait dengan ukuran kemajuan pembangunan, 
seperti  

• IPM (Indeks Pembangunan Manusia) 

• IPD (Indeks Pembangunan Daerah) 
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Dengan memasukkan data ke dalam modul maka akan diperoleh 
nilai indeks untuk daerah yang dikehendaki.  

 

6.1. LQ  (LOCATION QUOTIENT) 

LQ adalah suatu metode untuk menghitung perbandingan relatif 
sumbangan nilai tambah sebuah sektor di suatu region (kabupaten/Kota) 
terhadap sumbangan nilai tambah sektor yang bersangkutan secara 
propinsi /nasional. Atau menghitung perbandingan antara share output 
sektor i di kota terhadap share output sektor i di propinsi: 

 

n

n
i

r

r
i

i

X
X
X

X
LQ =   ……………………………………………………. (1) 

 

dengan X = output (PDRB);  super skrip r = regional dan n = nasional.  

LQ>1 mengindikasikan  adanya kegiatan ekspor bagi sektor tersebut atau 
sektor basis (B).  Sedangkan LQ<1 disebut sektor non basis (NB). 

 

Kunggulan Metode LQ 

Ada beberapa keunggulan dari metode LQ, antara lain 

1. Metode LQ memperhitungkan ekspor langsung dan ekspor tidak 
langsung 

2. Metode LQ sederhana dan tidak mahal serta dapat diterapkan 
pada data historik untuk mengetahui trend. 

Kelemahan Metode LQ 

Beberapa kelemahan dari Metode LQ adalah : 

1. Berasumsi bahwa pola permintaan di setiap daerah adalah 
identik dengan pola permintaan bangsa, bahwa produktivitas 
tiap pekerja di setiap sektor regional adalah sama dengan 
produktivitas tiap pekerja dalam industri-industri nasional. 

2. Tingkat ekspor tergantung pada tingkat disagregasi.  

 

6.2. COR (CAPITAL-OUTPUT RATIO) 

Konsep capital-output ratio (COR) atau sering juga disebut 
koefisien modal menunjukkan hubungan antara besarnya investasi 
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(modal) dengan nilai output. Konsep COR ini dikenal melalui teori yang 
dikemukakan oleh Harrod-Domar. 

Konsep COR ini ada 2 macam yaitu average capital-output ratio 
(ACOR) dan incremental capital-output ratio (ICOR). ACOR 
menunjukkan, hubungan antara stok modal yang ada dengan aliran 
output lancar yang dihasilkan. Sedangkan ICOR menunjukkan hubungan 
antara jumlah kenaikan output/pendapatan (delta Y) yang disebabkan 
oleh kenaikan tertentu pada stok modal (delta K). ICOR dapat digam-
barkan sebagai delta K/delta Y. atau dirumuskan sebagai berkut : 

  

ICOR = dK/dY ……………………………………………………..(2) 

 

Dengan kata lain, ACOR menunjukkan hubungan antara segala 
sesuatu yang telah diinvestasikan pada masa lalu dengan keseluruhan 
pendapatan. Sedangkan ICOR menunjukkan segala sesuatu yang saat ini 
ditambahkan pada modal atau pendapatan. ACOR merupakan konsep 
statis, sementara ICOR merupakan konsep dinamis. Istilah  COR 
sebagaimana sering digunakan dalam ilmu ekonomi biasanya berkaitan 
dengan ICOR. Nilai rasio ini biasanya bergerak antara 3 dan 4 dan 
menunjuk pada suatu periode waktu.  

Konsep COR dapat diterapkan tidak hanya pada perekonomian 
secara keseluruhan, tetapi juga di berbagai sektor perekonomian.  
Besarnya COR tergantung pada teknik produksi yang digunakan. Pada 
sektor yang teknik produksinya bersifat padat modal, COR-nya akan 
tinggi. Sebaliknya  sektor dengan teknik produksi padat karya COR-nya 
akan rendah. Sektor-sektor seperti transportasi, telekomunikasi, 
perhubungan, perumahan dan industri barang modal akan mempunyai 
COR sektoral yang relatif tinggi. Tingginya COR pada sektor-sektor 
tersebut disebabkan oleh besarnya modal yang dibutuhkan untuk 
menghasilkan setiap output yang diinginkan. Dengan kata lain, sektor-
sektor tersebut merupakan sektor yang menggunakan teknik produksi 
yang bersifat lebih padat modal ketimbang sektor-sektor lain. Oleh 
karena itu, tidaklah mengherankan jika sektor-sektor tersebut memiliki 
COR yang tinggi4. 

Sementara COR di sektor pertanian, industri barang konsumsi 
manufaktur (misalnya tekstil atau rokok), dan industri jasa pada umumnya 
relatif rendah. Rendahnya nilai COR tersebut merupakan konsekuensi dari 
teknik produksi yang relatif padat karya. sehingga kebutuhan modal yang 
diperlukan tidak seperti sektor-sektor yang menggunakan teknik produksi 
yang cenderung lebih padat modal. Nilai COR keseluruhan dari suatu 
negara adalah rata-rata dari semua rasio sektoral tersebut. 

 

                                                 
4 Baca di Lincoln Arsyad, “ Ekonomi Daerah”, BPFE, Yogyakarta, 1999 
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6.3. SHIFT SHARE 

Analisis shift–share dipergunakan untuk menganalisis dan mengetahui 
pergeseran dan peranan perekonomian di daerah.  Metode ini dipakai 
untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara 
menekankan pada pertumbuhan sektor di daerah dibandingkan dengan 
sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. 

Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa pergeseran struktur 
perekonomian daerah dalam hubungannya dengan peningkatan 
perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi.  Perekonomian daerah 
yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya maka 
perekonomian daerah tersebut akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan 
perekonomian daerah diatasnya. 

Data yang biasa dipergunakan untuk analisis shift-share adalah 
pendapatan per kapita (Y/P), PDRB (Y) atau Tenaga kerja (e) dengan tahun 
pengamatan  pada rentang tertentu misalnya 1993-1997, 1997 - 2002. 

Dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktural 
suatu perekonomian daerah ditentukan oleh tiga komponen : 

1. Provincial share, dipakai untuk mengetahui pertumbuhan atau 
pergeseran struktur perekonomian suatu daerah (kab/kota) dengan 
melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang 
dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan  perekonomian daerah yang 
lebih tingi (Propinsi).  Hasil perhitungan ini akan menggambarkan 
besarnya peranan wilayah propinsi yang mempengaruhi pertumbuhan 
perekonomian daerah kabupaten.  Jika pertumbuhan kabupaten sama 
dengan pertumbuhan propinsi  maka perananya terhadap propinsi 
tetap. 

2. Proportional (Industry-Mix) Shift, adalah pertumbuhan Nilai Tambah Bruto 
suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat propinsi..  

3. Differential Shift (Sd),  adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 
daerah (kabupaten) dengan nilai tambah bruto sektor yang sama di 
tingkat propinsi.  Suatu daerah dapat saja memiliki  keunggulan 
dibandingkan daerah lainnya karena lingkungan dapat mendorong 
sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. 

Menurut Glasson (1977), mengkaji lebih jauh bahwa kedua komponen 
shift (Sp dan Sd) ini memisahkan unsur-unsur pertumbuhan regional yang 
bersifat eksternal dan internal.  Sp merupakan akibat pengaruh unsur-unsur 
eksternal yang bekerja secara nasional(propinsi), sedangkan Sd adalah 
akibat dari pengaruh faktor-faktor yang bekerja di dalam daerah yang 
bersangkutan (Paul Sitohang, 1977). 

Apabila nilai Sd maupun Sp bernilai positif, menunjukkan bahwa sektor 
yang bersangkutan dalam perekonomian di daerah menempati posisi yang 
baik untuk daerah yang bersangkutan.  Sebaliknya bilai nilainya negatif 
menunjukkan bahwa sektor tersebut dalam perekonomian masih 
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memungkinakan untuk diperbaiki dengan membandingkannya terhadap 
struktur perekonomian propinsi (Harry W. Richardson, 1978, 202) 

Untuk sektor-sektor yang memiliki differential shift yang positif maka sektor 
tersebut memiliki keunggulan dalam arti komparatif terhadap sektor  yang 
sama di daerah lain.  Dan untuk sektor-sektor yang memiliki proportional shift 
positif berarti bahwa sektor tersebut terkonsentrasi di daerah dan 
mempunyai pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah 
lainnya.  Apabila negatif maka tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif 
lamban. 

Pada dasarnya ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk mengukur 
pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Menurut Richardson): 

 

a. G = NS + IM + RS atau  G = RP + RS ………………………(3) 

 

Dimana :   

G = Regional Economic Growth  = (Eri (t+1) / Eri (t) ) 

Untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto daerah dari tahun 
ke tahun  

NS = National Share = (En (t+1) / En (t) ) 

Untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto nasional dari tahun 
ke tahun 

 

IM = Industrial Mix = { (Eni (t+1) / Eni (t) ) - (En (t+1) / En (t) ) } 

Untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto nasional sektor i 
dibandingkan total sektornya 

  

RS = Regional Shift = { (Eri (t+1) / Eri (t) ) - (Eni (t+1) / Eni (t) ) } 

Untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto daerah sektor i 
dibandingkan pertumbuhan nilai tambah bruto nasional sektor i. 

 

RP = Regional Proportion (RP = NS + IM) 

 

b. G = R + S  atau G = R + Sp + Sd ………………………………(4) 

 

Dimana : 

G = Regional Economic Growth 
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R = Regional Share 

S = Shift , yang terdiri dari : Sp = Proportional Shift dan Sd = Differential     
Shift. 

 

Kedua pendekatan tersebut menghasilkan nilai yang sama , karena Sp 
sama dengan IM dan Sd = RS.  Demikian juga dengan rumus yang 
digunakan juga sama antara kedua pendekatan itu. 

 

Beberapa penulis merasakan perlunya memperluas analisis yang 
memperhitungkan efek komposisi industrial dengan menguraikan Differential 
(Competitive) Shift yang ada.  Atau seperti yang dinyatakan oleh Esteban-
Marquillas, perlunya menguraikan lebih jauh Regional Shift (pada 
pendekatan 1) diatas.  Esteban –Marquillas5 mengenalkan konsep 
Homothetic Employment yang didefinisikan sebagai perubahan dalam 
employment suatu daerah yang diharapkan dalam suatu industri jika struktur 
employmet di suatu region adalah sama dengan struktur employment di 
tingkat nasional.  Ini berarti ada asumsi implisit bahwa struktur employment di 
tingkat nasional dan region adalah sama. Rumus yang dipakai untuk 
mendapatkan nilai Homothetic Employment (HE) : 

 

Eri” = Er (Eni / En)  ……………………………………………(5) 

  

Nilai HE tersebut diatas dipakai untuk menguraikan Regional Shift 
yang terdiri dari Allocation Effect (AE) dan Regional Shift Effect (RSE).  
Rumusan yang dikemukan oleh Esteban-Marquillas adalah : 

 

RSi =  (Eri (t) * {(Eri (t+1) / Eri (t) ) - (Eni (t+1) / Eni (t) )} 

RSi” =  (Eri” (t) * {(Eri (t+1) / Eri (t) ) - (Eni (t+1) / Eni (t) )} 

AE = RSi – RSi” 

      =   {(Eri (t) * {(Eri (t+1) / Eri (t) ) - (Eni (t+1) / Eni (t) )}   

  -  {(Eri” (t) * {(Eri (t+1) / Eri (t) ) - (Eni (t+1) / Eni (t) )} 

      =  ( Eri - Eri” ) -{(Eri (t+1)/Eri (t) )-(Eni(t+1)/Eni(t))} 

dimana  

Eri” menyatakan besarnya employment yang diharapkan dalam industri i 
di suatu region. 

                                                 
5 Barff, R.A dan Knight III, P.L. “Dynamic Shift-Share Analysis”. Journal of Urban dan Regional 
Policy, 1988. 



MODUL ISIAN DAERAH UNTUK SIMRENAS 37

Eri menyatakan besarnya employment aktual dalam industri i di suatu 
region 

Er  menyatakan besarnya employment di suatu region 

Eni menyatakan besarnya employment nasional di industri i  

En  menyatakan besarnya employment nasional 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa : RSi = AEi + RSEi (pendekatan 1) 

         Sdi  = AEi + RSEi (pendekatan 2)
  

 

Keunggulan Analisis Shift-Share 

Ada beberapa keunggulan dari analisis shift share, antara lain6 : 

1. Analisis shift share adalah sederhana, tetapi secara mudah 
memberikan gambaran kepada kita akan perubahan struktur 
ekonomi yang terjadi. 

2. Bagi seorang pemula dalam mempelajari struktur perekonomian 
akan terbantu dengan cepat. 

3. Gambaran pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur yang 
diberikan cukup akurat. 

Kelemahan analisis Shift-Share 

Ada beberapa kelemahan analisis shift-sahre yaitu: 

Hanya bisa digunakan untuk analisis ex-post. 

Masalah Benchmark berkenaan dengan homothetic change, apakah t, 
t+1 tidak dapat dijelaskan dengan baik. 

Ada data di tengah tahun pengamatan periode waktu yang tidak 
terungkap. 

Analisis ini sangat berbahaya untuk alat peramalan, mengingat bahwa 
regional shift tidak konstan dari suatu periode ke periode lainnya. 

Tidak bisa dipakai untuk melihat keterkaitan antar sektor. 

Tidak ada keterkaitan antar daerah. 

 

                                                 
6 Lihat Stevens, B.H dan Moore, C.L “A Critical Review of The Literature on Shift-Share 
as A Forcasting Technique” Journal of Regional Science, Vol. 20, No. 4, 1980. 
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6.4.  Ketenagakerjaan 

A. Jumlah Angkatan Kerja 

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization) 
penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan 
tenaga kerja.  Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, 
yaitu penduduk usia 10 tahun atau lebih atau akhir-akhir ini menjadi 
penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib 
belajar 9 tahun. Selanjutnya tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan 
kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar 
kegiatannya adalah: sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan 
lainnya selain bekerja).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. 1 

Klasifikasi Penduduk Menurut Ketenagakerjaan (ILO) 7 

 

Angkatan kerja dibedakan dua, yaitu:  

• penduduk yang bekerja (sering disebut pekerja), dan  

• penduduk yang tidak bekerja dan atau sedang mencari 
pekerjaan. 

Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang 
sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan 
sebagai pekerja dan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. 
Angka yang sering digunakan untuk menyatakan besarnya angkatan 

                                                 
7 Analisis kependudukan dalam Laporan Rencana Detail Tata Ruang Banjar Baru, 
2002 

Penduduk 

Tenaga Kerja Bukan Tenaga Kerja 

Bukan Angkatan 
Kerja 

Angkatan Kerja 

Tidak Bekerja & 
Mencari Pekerjaan 

Bekerja 
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kerja adalah TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja), yang merupakan 
rasio antara angkatan kerja dengan tenaga kerja.  

 

B. Produktivitas Pekerja 

Produktivitas pekerja dapat diukur dengan menggunakan 
produktivitas rata-rata pekerja, yang menyatakan rasio nilai tambah dengan 
jumlah pekerja. Produktivitas pekerja juga dapat diukur dengan ukuran yang 
lebih baik, yaitu produktivitas marjinal pekerja yang menyatakan besarnya 
balas jasa terhadap kenaikan produktivitas pekerja. Apabila pekerja dibayar 
sesuai dengan produktivitas marjinalnya, maka upah merupakan ukuran 
yang tepat untuk menggambarkan produktivitas pekerja. 

Secara praktis untuk mengukur produktivitas pekerja dapat 
menggunakan data nilai tambah suatu daerah yaitu PDRB dengan jumlah 
pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga 
kerja. 

 

 

6.5. INDEKS PEMBANGUNAN DAERAH  
 

a. Pengertian umum 

Indeks Pembangunan Daerah adalah suatu konsep ukuran 
pembangunan. Dengan demikian, IPD haruslah dapat diukur 
berdasarkan indikator-indikator yang tersedia. Ketiga konsep 
pembangunan yang dijadikan kriteria di atas adalah sesuatu konsep 
pembangunan yang sifatnya abstrak.  Untuk itu kita perlu mengurangi 
‘kadar’ keabstrakannya tersebut agar dapat sampai kepada sesuatu 
yang sifatnya riil dan terukur. Masing-masing kriteria diatas dapat 
dipecah-pecah lagi menurut beberapa aspek/unsur.  Misalkan untuk 
kriteria Keberdayaan pemerintahan, aspek-aspek yang tercakup 
didalamnya seperti kemampuan dan kualitas aparat pemerintahan itu 
sendiri, atau sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat untuk 
melayani masyarakat, atau kita juga dapat melihat dari aspek besarnya 
kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam usahanya 
melakukan pembangunan dan melayani masyarakat.  

Begitu pula dengan kedua kriteria pembangunan yang lain. Setiap 
kriteria pembangunan, pada dasarnya dapat kita lihat dari berbagai 
aspek.  Aspek-aspek yang menjelaskan kriteria-kriteria tersebut disebut 
subkriteria.  

Untuk kriteria Keberdayaan Pemerintah memiliki subkriteria : 

• Kapabilitas Aparat 
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• Keuangan Daerah   

• Sarana dan Prasarana Pemerintah 

Untuk kriteria Perkembangan Wilayah memiliki sub kriteria:  

• Fasilitas Publik  

• Ekonomi Wilayah 

• Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam. 

 

Sedangkan kriteria yang terakhir, yaitu Keberdayaan Masyarakat 
memiliki sub kriteria:  

• Kependudukan dan Ketenagakerjaan 

• Kesejahteraan masyarakat  

• Sosial, Politik dan Budaya 

 

b. Definisi dari Kriteria dan Sub Kriteria  

Definisi untuk Keberdayaan Pemerintah adalah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan upaya dan atau hasil pemberdayaan pemerintah 
(reinventing government) di suatu daerah. Sedangkan Perkembangan 
Wilayah definisinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
kondisi ekonomi wilayah, penyediaan fasilitas publik dan potensi fisik dan 
lingkungan suatu daerah. Sedangkan untuk kriteria yang terakhir yaitu 
Keberdayaan Masyarakat definisinya adalah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan upaya dan hasil pemberdayaan masyarakat di suatu 
daerah. 

Kriteria yang pertama yaitu Keberdayaan Pemerintah memiliki 
subkriteria Kapabilitas Aparat, yaitu segala sesuatu yang berhubungan 
dengan keberadaan dan upaya peningkatan dan kemampuan aparat 
pemerintah di suatu daerah. Sedangkan sub kriteria yang kedua yakni 
Keuangan Daerah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
potensi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan di suatu daerah. Sub 
kriteria terakhir adalah Sarana dan Prasarana Pemerintah yang didefinisikan 
sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan ketersediaan fasilitas 
bagi  kelancaran pemerintahan daerah. 

Kriteria yang kedua yaitu Perkembangan Wilayah memiliki subkriteria 
Fasilitas Publik, yaitu sarana dan prasarana publik yang tersedia di suatu 
daerah. Sub kriteria yang kedua adalah Ekonomi Wilayah yang memiliki 
definisi potensi dan hasil dari kegiatan ekonomi dan industri di suatu daerah. 
Sedangkan yang terakhir adalah Kondisi Fisik, Lingkungan Hidup dan 
Sumber Daya Alam, memiliki definisi segala sesuatu yang berhubungan 
dengan alam, kondisi geografis dan masalah lingkungan hidup. 
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Kriteria yang terakhir yakni Keberdayaan Masyarakat memiliki 
subkriteria Kependudukan dan Ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang 
berkaitan dengan potensi penduduk dan tenaga kerja di suatu daerah. 
Subkriteria yang kedua adalah Kesejahteraan Masyarakat yang memiliki 
definisi segala sesuatu yang berhubungan dengan peningkatan mutu hidup 
masyarakat di suatu daerah. Sedangkan Sosial, Politik dan Budaya adalah 
segala kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan bidang sosial 
politik dan budaya di suatu daerah. 

Berikut ini adalah indikator-indikator yang digunakan untuk menilai 
keberhasilan pembangunan berdasarkan kriteria dan sub kriteria yang di 
atas.    

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kapabilitas Aparat adalah:  

1. Indikator Pendidikan PNS 

2. Indikator Jumlah PNS 

3. Indikator Kreativitas PNS 

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Keuangan Daerah adalah: 

1. Indikator Tax Effort 

2. Indikator Investasi Pemerintah 

3. Indikator Transfer Pusat  

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Sarana dan Prasarana 
Pemerintahan adalah: 

1. Indikator Belanja Non Pegawai 

2. Indikator Rentang Kendali Desa  

3. Indikator Sarana Komunikasi 

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Fasilitas Publik: 

1. Indikator Pelayanan Kesehatan  

2. Indikator Pelayanan Pendidikan 

3. Indikator Pelayanan Jalan 

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Ekonomi Wilayah: 

1. Indikator PDRB per kapita 

2. Indikator ICOR 

3. Indikator Akses Keuangan 

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kondisi Fisik, Lingkungan 
Hidup, dan Sumber Daya Alam: 

1. Indikator Kawasan Lindung 

2. Indikator Pencemaran Air 
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3. Indikator Pencemaran Udara 

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan adalah : 

1. Indikator TPAK 

2. Indikator Kompetitif Tenaga Kerja  

3. Indikator Kualitas Tenaga Kerja  

Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai Kesejahteraan 
Masyarakat: 

1. Indikator Penduduk Miskin 

2. Indikator Angka Kematian Bayi 

3. Indikator Konsumsi Non Makanan 

Indikator-indikator untuk menilai Sosial, Politik dan Budaya: 

1. Indikator Aktivitas Sosial 

2. Indikator Pengaman Sosial 

3. Indikator Partisipasi Pemuda 

 
6.6. PERANGKAT ANALISIS BIDANG PERTANIAN 
 

Model yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan sektor 
pertanian di daerah adalah pendekatan/taksiran pertumbuhan produk 
domestik bruto (PDRB) sektor pertanian. 

Taksiran pertumbuhan sektor pertanian thaun ke-t dihitung dengan 
pendekatan produksi dari kondisi PDRB tahun sebelumnya (t-1) atas dasar 
harga yang berlaku (current price). Dalam pendekatan produksi, PDRB 
adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dalam 
waktu satu tahun. Perhitungan nilai tambah produksi tahun ke-t dilakukan 
taksiran laju pertumbuhan produksi dan harga atau nilai produksi tahun ke-t 
dari masing-masing komoditi (sub sektor). Nilai nominal tahun ke-t dari 
masing-masing komoditi diperoleh dari nilai penjumlahan nilai nominal tahun 
ke t-1 dan nilai tambah pada tahun ke-t. dengan cara serupa akan 
diperoleh nilai nominal menurut sub sektor dan sektor pertanian. Laju 
pertumbuhan tahun ke-t dihitung dalam nilai konstan dengan 
menggunakan dasar nilai PDRB tahun ke t-1 pada harga konstan. PDB 
nasional sektor pertanian merupakan penjumlahn (agregasi) dari PDRB 
sektor pertanian secara keseluruhan. 
 
Perhitungan Nilai Investasi di sektor Pertanian 
 
Perhitungan teknis: 
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1. taksiran pertumbuhan sektor pertanian di daerah tahun ke-t dihitung 
dengan pendekatan produksi dari kondisi PDRB tahun sebelumnya (t-
1) atas dasar harga yang berlaku 

2. perhitungan nilai tambah produksi tahun ke-t dilakukan dari taksiran 
laju pertumbuhan produksi dan harga atau nilai produksi tahun ke-t 
dari masing-masing komoditi. 

3. nilai nominal tahun ke-t dari masing-masing komoditi diperoleh dari 
penjumlahan nilai nominal tahun ke-t dan nilai tambah pada tahun 
ke-t 

4. dengan cara serupa akan diperoleh nilai nominal menurut sub sektor 
dan sektor pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan, 
dan perkebunan, dll) pada tahun ke-t 

5. laju pertumbuhan tahun ke-t dihitung dalam nilai konstan dengan 
menggunakan dsar nilai PDRB tahun ke-(t-1) pada harga konstan. 

6. Bila dikaitkan dengan besarnya investasi yang dibutuhkan maka 
rumusnya : 

 
ICOR = dI/dY, atau dI = ICOR * dY ………………………………(6) 

  
Dengan demikia besaran ICOR sangat menentuakn besarnya 

investasi di sektor pertaian. Hasil studi menunjukkan bahwa ICOR sektor 
pertanian berada pada kisaran 0,8 – 1,4 

 
Interpretasi Hasil Perhitungan 

Dengan skenario  beberapa nilai ICOR dan target pertumbuhan 
sektoral di daerah (PDRB) yang ingin dicapai, maka melalui rumus di atas 
dapat dihitung berapa besarnya nilai investasi yang dibutuhkan. 



MODUL ISIAN DAERAH UNTUK SIMRENAS 44

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

----------, Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan 
Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen 

----------, Manajemen Sistem Informasi Dalam Memperlancar Arus Informasi 
Untuk Meningkatkan Mutu Perencanaan Pembangunan Daerah, 
www.fortunecity.com 

----------, Propenas, 2000, UU No. 25 tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, Jakarta 

----------, UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

----------, UU No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan 
Daerah 

Arsyad Lincoln, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi 
Daerah, BPFE Yogyakarta, 1999 

Bappenas,  Panduan Pengguna SIMRENAS Situs Builder, Jakarta, 2002 

Bappenas, Pembangunan Daerah Dalam Angka 2001, Jakarta, 2001 

Bappenas, Pengembangan Indeks Pembangunan Daerah (Laporan Kajian, 
tidak dipublikasikan), Jakarta, 2002 

Bappenas, Penyusunan Indeks Pembangunan Daerah (Laporan Kajian, tidak 
dipublikasikan), Jakarta, 2001 

BPS, Informasi tentang sumber data pembangunan yang di dawnload dari 
Web site BPS : http://www.bps.go.id 

Gunawan Sumodiningrat dan Mudrajat Kuntjoro, Ekonomi Pertanian di 
Indonesia: Perkembangan dan Peranan Modelin, PAU-Ekonomi-UI, 
Jakarta, 1991 

Harry W. Richardson, Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional, Terjamahan oleh: 
Paul Sitohang, Lembaga Penerbit FE UI, 1991 

Jhingan, M.L,. The Economics of Development and Planning, Vicas Publishing 
House, New Delhi, 1983 

Kuncoro, Mudrajad, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, 
UPPAMPYKPN, Yogyakarta 

PPSK – BI, Daya Saing Daerah, Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, BPFE 
Yogyakarta, 2002 

Tjokroamidjojo, Bintoro, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, 
Jakarta, 1981 



MODUL ISIAN DAERAH UNTUK SIMRENAS 45

Wirosuhardjo, Kartomo dkk (ed), Kebijakan Kependudukan dan 
Ketenagakerjaan di Indonesia, Lembaga Penerbit FE UI, 1986 

 
 

 
 


