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Ringkasan Eksekutif 

Dengan adanya UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25/1999 tentang 
perimbangan keuangan pusat dan daerah, informasi sumber daya alam menjadi sangat penting 
untuk perencanaan pembangunan daerah.  Mengingat pentingnya informasi sumber daya alam 
tersebut, maka setiap daerah hendaknya memiliki suatu standar minimum informasi sumber daya 
alam daerahnya.   

Tulisan ini bertujuan, pertama, mendefinisikan tugas utama jangka pendek perencanaan 
pembangunan yang harus dikerjakan pemerintah daerah.  Kedua, menjelaskan bentuk standar 
minimum informasi, khususnya mengenai sumber daya alam, yang dibutuhkan pemerintah 
daerah untuk menjalankan tugas utama jangka pendek tersebut.  Ketiga, mengidentifikasi 
permasalahan di daerah dalam hal pengelolaan informasi.  Keempat, mengusulkan langkah-
langkah kebijakan dalam mengembangkan sistem informasi. 

Target pembaca utama dari tulisan ini adalah pemerintah daerah.  Dengan memahami 
tulisan ini, pemerintah daerah diharapkan tergerak dan mendapatkan ide untuk mengembangkan 
sistem informasi sumber daya alam daerah dan menggunakannya dalam perencanaan 
pembangunan daerah.  Catatan, tulisan ini belum memberikan jawaban detail pada seluruh 
persoalan dalam pengembangan sistem informasi sumber daya alam. 

Berdasarkan kenyataan bahwa tugas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan 
diawali dengan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka 
tugas utama (tahap pertama) jangka pendek pemerintah daerah dalam merencanakan 
pembangunan adalah menyusun RAPBD yang baik dan benar.  Dengan demikian, standar 
minimum informasi yang harus dimiliki pemerintah daerah adalah informasi terpilih yang 
memadai agar pemerintah daerah dapat menyusun RAPBD yang baik dan benar. 

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan pengembangan sistem informasi, daerah 
dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

• Daerah pada kondisi A, yaitu daerah yang pemerintah daerahnya tahu akan informasi apa 
yang dibutuhkan untuk menyusun RAPBD yang baik, tahu dimana mendapatkannya dan bisa 
memperolehnya.  Perlu diingat, daerah yang termasuk dalam klasifikasi ini bukan berarti 
tidak memiliki masalah dalam pemanfaatan informsi yang ada. 

• Daerah pada kondisi B, yaitu daerah yang pemerintah daerahnya tahu akan informasi apa 
yang dibutuhkan untuk membangun RAPBD yang baik, tahu dimana mendapatkannya, 
namun tidak bisa memperolehnya. 
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• Daerah pada kondisi C, yaitu daerah yang pemerintah daerahnya tahu akan informasi apa 
yang dibutuhkan untuk membangun RAPBD yang baik, tetapi tidak tahu dimana 
mendapatkannya. 

• Daerah pada kondisi D, yaitu daerah yang pemerintah daerahnya tidak tahu akan informasi 
apa yang dibutuhkan untuk membangun RAPBD yang baik. 

Gambar R1 di bawah ini menunjukkan dengan lebih terperinci mengenai tipologi kondisi 
daerah dalam hal permasalahan sistem informasi. 

 Bisa Diambil Tidak Bisa Diambil 

Tahu Butuh – Tahu Ada A B 

Tahu Butuh – Tidak Tahu Ada C1 C2 

Tidak Tahu Butuh – Tahu Ada D1 D2 

Tidak Tahu Butuh – Tidak Tahu Ada D3 D4 

 
Gambar R1.  Situasi yang Mungkin Muncul Berkaitan Dengan Informasi 

 
Langkah-langkah kebijakan yang direkomendasikan untuk memecahkan berbagai 

masalah yang berkaitan dengan sistem informasi di daerah adalah sebagai berikut (perhatikan 
juga Gambar R2). 

• Kebijakan yang diperlukan untuk daerah pada kondisi D. 

1. Menimbulkan sense of urgency dikalangan perencana di daerah tentang perlunya 
mengelola sistem informasi dengan baik. 

2. Meningkatkan pengetahuan perencana-perencana di daerah agar lebih menyadari 
kebutuhan informasi yang baik untuk perencanaan pembangunan. 

• Kebijakan yang diperlukan jika suatu daerah berada pada kondisi C. 

3. Menyediakan media dimana para perencana dapat tahu dimana dan bagaimana 
mengakses informasi/data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan. 

4. Mendorong kegiatan penyediaan informasi yang dibutuhkan dan saat ini informasi 
tersebut belum ada.   

• Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan suatu daerah dari kondisi B ke kondisi A:  

5. Membangun kerjasama yang baik dengan berbagai instansi yang memiliki informasi. 
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6. Meningkatkan anggaran untuk memperoleh informasi, terutama bagi informasi yang 
memang mahal harganya. 

• Jika suatu daerah telah berada pada kondisi A, untuk dapat dengan baik menggunakan 
informasi yang ada guna membangun RAPBD, kebijakan berikut perlu diterapkan:  

7. Standarisasi informasi. 

8. Pemeliharaan informasi, yaitu menjaga kontinuitas dan kualitas dari informasi. 

9. Meningkatkan teknik pengelolaan informasi.  

10. Meningkatkan kemampuan perencana daerah dalam melakukan analisa ekonomi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Rek.  =  Rekomendasi No. 

 
Gambar R2.  Proses Pemecahan Masalah Sistem Informasi 

A B 

C1 

D4 D3 

C2 

D2 D1 

Rek. 1 & 2 Rek. 1 & 2 

Rek. 3 & 4 

Rek. 5 & 6 

Standar Minimum Sistem 
Informasi Daerah dan 

digunakan untuk menyusun 
RAPBD 

Rek. 7, 8, 9 
& 10 
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PENDAHULUAN 

Lahirnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah semakin mengukuhkan 
pergerakan sistem pemerintahan Indonesia dari pola pemerintahan yang cenderung sentralistis ke 
desentralistis.  Dengan UU ini pemerintah daerah memiliki kewenangan, atau secara tidak 
langsung kewajiban, yang lebih besar untuk merencanakan dan mengatur pola pengembangan 
daerahnya.  Dengan demikian, berhasil atau tidaknya suatu daerah berkembang merupakan 
tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah yang bersangkutan.   

Agar dapat merencanakan dan mengembangkan daerahnya, pemerintah daerah harus tahu 
dan mengerti segala potensi yang ada di daerahnya.  Untuk kemudian menggunakan segala 
potensi tersebut untuk membangun daerahnya secara berkesinambungan. 

Untuk banyak daerah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten, sumber daya alam 
merupakan potensi penting untuk dapat mengembangkan suatu daerah.  Sumber daya alam 
menjadi lebih penting lagi dengan adanya UU No. 25/1999 mengenai perimbangan keuangan 
pemerintah daerah dan pusat.  Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk 
dapat meningkatkan pendapatan daerahnya dari sumber daya alam melalui mekanisme bagi hasil 
dan alokasi perimbangan keuangan pusat-daerah lainnya.  Karenanya, setiap daerah perlu tahu 
akan sumber daya alam yang ada di daerahnya dan memahami sejauh mana sumber daya alam 
tersebut berpotensi untuk menjadi motor pembangunan daerah. 

Perlu diingat bahwa karena pentingnya peran sumber daya alam guna pembangunan 
daerah, maka setiap daerah perlu melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan baik.  
Pengelolaan yang baik menjamin digunakannya sumber daya alam bagi kesejahteraan 
masyarakat secara berkesinambungan. 

Untuk dapat mengelola sumber daya alam dengan baik dan menggunakannya sebagai 
motor pembangunan, di daerah perlu ada, sekurangnya, suatu standar minimum informasi yang 
sistematis mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya.  Selain itu, dengan dimiliki dan 
digunakannya informasi tersebut secara sistematis, sebagai dasar perencanaan pembangunan 
daerah, pemerintah daerah akan dapat memenuhi tuntutan masyarakat saat ini, yaitu menerapkan 
prinsip transparansi, akuntabilitas dan aksesabilitas setiap keputusan pemerintah. 

Informasi sumber daya alam yang sistematis ini bisa dimiliki oleh pemerintah daerah, 
jika pemerintah daerah mengetahui semua kegiatan pendataan sumber daya alam di daerahnya, 
tahu dan mempelajari data apa saja mengenai sumber daya alam di daerah yang sudah ada, serta 
secara efisien dapat mengakses keseluruh data yang ada.  Untuk selanjutnya pemerintah daerah 
melakukan kompilasi terhadap data sumber daya alam yang ada hingga terbentuk, sekurangnya, 
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suatu sistem informasi sumber daya alam yang memenuhi standar minimum yang diperlukan 
untuk membuat perencanaan pembangunan daerah.  

Seandainya suatu standar minimum informasi sumber daya alam tidak dapat dibentuk 
oleh pemerintah daerah, maka seyogyanyalah pemerintah daerah memberikan prioritas yang 
tinggi terhadap upaya pendataan sumber daya alam guna melengkapi data yang sudah ada.  
Dengan demikian, segera dapat terbentuk standar minimum informasi sumber daya alam untuk 
daerahnya.  

Dengan memiliki suatu standar minimum informasi sumber daya alam pemerintah daerah 
dapat menggunakannya untuk mengembangkan beberapa alternatif rencana pembangunan di 
wilayahnya.  Dibantu dengan beberapa metoda analisis ekonomi (dan ekologi)1 yang ada, 
pemerintah daerah dapat menetapkan rencana pembangunan yang sesuai untuk daerahnya dan 
memberikan kesejahteraan pada penduduknya secara berkesinambungan. 

Tulisan ini bertujuan, pertama, mendefinisikan tugas utama yang harus dikerjakan 
pemerintah daerah, untuk kurun waktu dekat ini, dalam hal perencanaan pembangunan 
daerahnya.  Kedua, tulisan ini menjelaskan bentuk standar minimum informasi, khususnya 
informasi sumber daya alam, yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk menjalankan tugas 
utama jangka pendeknya tersebut.  Ketiga, tulisan ini berusaha mengidentifikasi permasalahan 
yang seringkali ada di daerah dalam hal pengelolaan informasi, khususnya informasi sumber 
daya alam. Keempat, tulisan ini mengusulkan langkah-langkah kebijakan dalam 
mengembangkan sistem informasi, khususnya informasi sumber daya alam. 

Target pemirsa utama dari tulisan ini adalah pemerintah daerah.  Dengan membaca 
tulisan ini, pemerintah daerah diharapkan tergerak dan mendapatkan ide untuk membentuk suatu 
sistem informasi sumber daya alam daerah dan menggunakannya dalam merencanakan 
pembangunan di daerahnya.  Perlu diperhatikan, tulisan ini bukan dibuat untuk memberikan 
jawaban detail dan teknis pada seluruh persoalan yang ada menyangkut pengadaan informasi 
sumber daya alam. 

INFORMASI UNTUK PERENCANAAN DAERAH 

Bagian tulisan ini berusaha mendefinisikan tahapan kegiatan perencanaan pembangunan 
di daerah dan mengaitkan tahapan ini dengan kebutuhan informasi.  Bagian ini juga akan 

                                                 
1  Pada tulisan ini, setiap kali disebut analisis ekonomi, di dalamnya juga terkandung analisis ekologi.  Para penulis 
berpendapat bahwa analisis ekonomi yang benar dengan sendirinya harus menunjang keseimbangan ekosistem yang 
berkesinambungan. 
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mendefinisikan standar minimum informasi dalam hal mengembangkan perencanaan 
pembangunan. 

Tahapan Tugas Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan  

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tugas pemerintah daerah dalam perencanaan 
pembangunan daerah diawali dengan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD), yang merupakan penjabaran tahunan dari strategi global kebijakan 
pembangunan daerah jangka panjang (5 tahun).  Tulisan ini, karenanya, berpendapat bahwa 
tugas paling utama (tahap pertama) pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan pada 
era desentralisasi dan otonomi daerah adalah menyusun RAPBD secara baik dan benar.  Pada 
tahap selanjutnya, RAPBD ini perlu diterjemahkan lagi ke dalam program-program sektoral, 
seperti progam peningkatan pendidikan dasar, peningkatan kesehatan dasar dan sebagainya, serta 
program-program listas sektoral seperti program pengembangan wilayah terpadu, program 
penanggulangan kemiskinan, dan sebagainya.  Tahapan lanjutan ini bersifat lebih teknis dan 
memerlukan data yang lebih rinci. 

Dalam merencanakan pembangunan, baik pada tahap pertama maupun tahapan 
selanjutnya, beberapa analisis ekonomi seperti analisis makroekonomi dan mikroekonomi 
diperlukan agar tercipta rencana pembangunan yang efektif dan efisien.  Kebutuhan akan 
informasi, baik format maupun kualitasnya, untuk setiap tahapan perencanaan pembangunan 
ditentukan oleh macam analisis ekonomi yang digunakan pada setiap tahapan tersebut.  Fokus 
pembahasan pada bagian tulisan ini adalah pada pengembangan sistem data dan informasi yang 
mendukung penyusunan RAPBD. 

Ditahap pertama penyusunan rencana pembangunan daerah, yang direalisasi dengan 
terbentuknya RAPBD, keputusan yang diambil lebih bersifat umum.  Analisis ekonomi yang 
digunakan dan informasi yang dibutuhkan lebih bersifat aggregate.  Namun tidak berarti 
informasi yang dibutuhkan tidak perlu lengkap.  Pada tahapan selanjutnya, keputusan sudah lebih 
bersifat khusus dan teknis yang membutuhkan analisis ekonomi dan data yang banyak dan detail.  

Secara sederhana, gambar hirarki kebutuhan informasi berdasarkan tahapan tugas 
pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah dilukiskan 
dalam Gambar 1. 
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Gambar 1.  Hirarki Kebutuhan Data dan Tahapan Perencanaan Pembangunan di Daerah 
 
 

Pada Gambar 1 terlihat bahwa dalam era desentralisasi dan otonomi daerah (setelah UU 
No. 22/1999 dan No. 25/1999 diberlakukan secara efektif), informasi sumber daya alam 
merupakan informasi penting yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah pada setiap level 
perencanaan.  Sekurangnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan informasi sumber daya 
alam yang baik merupakan informasi penting dalam berbagai tahapan perencanaan pembangunan 
daerah: 

1. Banyak daerah, dalam waktu dekat ini, yang harus mengandalkan sumber daya alamnya 
sebagai motor pembangunan di daerahnya. 

2. Adanya UU No. 22 dan 25 tahun 1999 memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah 
untuk dapat meningkatkan pendapatannya.   

3. Menjaga kelestarian alam dan menggunakan sumber daya alam yang menjamin terciptanya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan merupakan hal penting. 

Penyusunan RAPBD yang baik merupakan realisasi bentuk tahapan pertama perencanaan 
pembangunan daerah.  RAPBD yang baik disini hendaknya tidak saja berorientasi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menjaga kelestarian alam secara 
berkesinambungan.  Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan menjelaskan kebutuhan standar 
minimum informasi yang harus dimiliki pemerintah daerah untuk dapat membuat RAPBD yang 
baik.  Informasi sumber daya alam, sebagai bagian dari stardar minimum ini, yang oleh tulisan 
ini didefinisikan sebagai standar minimum informasi sumber daya alam. 

Rencana Umum Perekonomian / Strategi 
Anggaran (RAPBD) 

Program-program Sektoral 

SDA 

SDA

Kebutuhan Data 
Tahap Pertama 

Kebutuhan Data 
Tahap Lanjutan 
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Standar Minimum Informasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah 

Salah satu input penting dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di daerah 
adalah informasi yang akurat.  Dengan adanya informasi yang baik, maka kebijakan yang 
diambil akan lebih memberikan hasil yang lebih baik.   

Seperti dijelaskan sebelumnya, selama ini belum ada standar yang baku mengenai 
kebutuhan informasi minimum untuk perencanaan pembangunan suatu daerah.  Yang dimaksud 
dengan informasi minimum disini (selanjutnya akan juga disebut sebagai standar minimum 
informasi) adalah informasi yang memadai agar pemerintah daerah dapat melaksanakan tahapan 
pertama perencanaan pembangunan daerahnya, yaitu penyusunan RAPBD, dengan baik.  
RAPBD yang baik merupakan rambu-rambu yang tepat bagi kegiatan pembangunan daerah. 

Secara umum kebutuhan informasi minimum ini dapat dikelompokan ke dalam empat 
kelompok besar yaitu: (1) informasi geografis, (2) informasi ekonomi, (3) informasi prasarana 
dan (4) informasi sumber daya alam dan lingkungan. 

Informasi Geografis 

Informasi yang dikelompokan dalam kelompok ini adalah data yang bersifat umum dan 
menggambarkan kondisi geografis dari suatu daerah.  Data tersebut antara lain: 

!" Luas area 
!" Kondisi geografis dan iklim 
!" Jumlah penduduk 
!" Jumlah pulau 
!" Jumlah kabupaten/kecamatan 
!" Komposisi pemakaian lahan (land use). 

Dalam kaitannya dengan sumberdaya alam, beberapa variabel atau indikator di atas dapat 
diperluas atau diperdalam.  Sebagai contoh, kondisi geografis dapat menggambarkan bagaimana 
topografi suatu daerah, kandungan mineral dsb.  Komposisi pemakaian lahan dapat memberikan 
gambaran apakah daerah tersebut didominasi oleh kehutanan, perkebunan atau daerah 
perumahan dsb.  Selanjutnya informasi yang lebih dalam ini dikelompokkan sebagai informasi 
sumber daya alam dan lingkungan. 
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Beberapa data dalam kelompok ini merupakan data yang sudah tersedia dengan baik di 
Biro Pusat Statistik (BPS) dan selalu diterbitkan oleh lembaga tersebut secara reguler.2  Namun, 
banyak pula informasi geografis yang belum tersedia. 

Informasi Ekonomi 

Informasi yang dapat dikelompokan ke dalam kelompok ini adalah data ekonomi regional 
yang bersifat umum.  Secara garis besar dapat dikelompokan ke dalam tiga sub-kelompok 
ekonomi yaitu: 

a. Makro ekonomi 

!" PDRB menurut sektor dan pengeluaran 
!" Tingkat harga (inflasi) 
!" Investasi swasta. 

Beberapa catatan menyangkut data makro ekonomi adalah sebagai berikut.  Data makro 
ekonomi, umumnya, tersedia dengan baik di BPS.  Lembaga ini juga setiap tahun selalu 
mengeluarkan data terbaru dengan revisi untuk beberapa tahun sebelumnya.  Data mengenai 
investasi swasta sampai saat ini masih terbatas pada skala menengah dan besar yang mendapat 
fasilitas dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan inipun lebih bersifat yang telah 
disetujui BKPM.  Data realisasi investasi swasta umumnya tidak tersedia dengan baik.  Kalaupun 
ada biasanya data tersebut tidak dipublikasikan.  Permintaan data secara formal ke lembaga yang 
bersangkutan umumnya perlu dilakukan sebelum memperoleh data yang diinginkan.  Data yang 
diterbitkan oleh BKPM umumnya tidak mencakup investasi di sektor perminyakan dan gas alam 
serta keuangan dan jasa.  

Data investasi pada skala kecil dan rumahtangga masih relatif tertinggal dari segi akurasi.  
Hal ini disebabkan karena pada industri tersebut dapat dengan mudah perusahaan/rumahtangga 
keluar atau masuk pasar.  Ketika survei baru saja selesai diadakan, bisa saja 
perusahaan/rumahtangga yang bersangkutan telah keluar dari pasar, atau sebaliknya, ada 
perusahaan/rumahtangga yang baru saja masuk ke pasar.  Faktor lain adalah seringkali investasi 
pada skala tersebut tidak dilaporkan kepada instansi terkait, sehingga tidak tercatat dengan baik. 

                                                 
2  Perlu diperhatikan adalah data untuk kependudukan.  BPS setiap sepuluh tahun sekali mengadakan sensus 
penduduk, di antara masing-masing sensus diadakan survei antar penduduk.  Di samping itu setiap tahun diadakan 
survei angkatan kerja serta survei sosial ekonomi nasional (setiap tiga tahun).  Selama ini, masing-masing survei ini 
tidak dapat diperbandingkan satu dengan yang lainnya karena perbedaan metodologi dalam pengambilan sampel. 
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b. Perdagangan 

!" Perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) 
!" Perdagangan antar daerah 
!" Perdagangan antar industri. 

Catatan mengenai data perdagangan adalah sebagai berikut.  Data mengenai perdagangan 
luar negeri dan industri tersedia dengan baik di BPS sampai pada tingkat jenis komoditi.  
Lembaga ini secara reguler mengumpulkan data tersebut.  Data mengenai perdagangan antar 
daerah sampai saat ini tidak tersedia.  Data yang tersedia dalam kaitannya dengan perdagangan 
antar daerah adalah data bongkar muat barang di pelabuhan. 

Keuangan daerah 

!" PAD (Pendapatan Asli Daerah) 
!" Pengeluaran Rutin 
!" Pengeluaran Pembangunan 
!" Transfer dan bagi hasil 
!" Hutang 

Catatan, data keuangan daerah merupakan data yang paling tersedia disamping data 
makro ekonomi.  BPS juga menerbitkan data mengenai realisasi keuangan daerah meskpun 
terdapat jeda waktu sekitar dua tahun.  Dalam data keuangan daerah ada beberapa data yang 
berkaitan dengan sumberdaya alam yaitu pajak bahan galian C, pajak pemanfaatan air tanah dan 
air permukaan, retribusi pengujian kapal ikan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan 
retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.  Jenis pajak dan retribusi ini masuk ke dalam PAD 
(Pendapatan Asli Daerah).  

Di samping itu masih terdapat sumber pendapatan daerah dari pemerintah yang lebih 
tinggi yang juga berkaitan dengan sumberdaya alam yaitu bagi hasil bukan pajak yang mencakup 
iuran hasil hutan, iuran hak penguasaan hutan, pemberian hak atas tanah begara, landrent, serta 
penerimaan dari iuran eksplorasi/iuran eksploitasi atau royalti.  Pemerintah daerah dapat 
memprediksi perkiraan penerimaan dari masing-masing pos dengan memperhatikan data luas 
penggunaan hutan dan luas eksploitasi oleh pihak ketiga, proposal perizinan pengusahaan 
sumber daya alam yang akan disetujui dan tingkat produksi selama ini dari masing-masing jenis 
sumber daya alam.  Selayaknya dinas yang terkait seperti dinas pertambangan, perikanan, 
kehutanan dan instansi terkait lainnya mengoleksi data yang menyangkut potensi dan eksploitasi 
sumber daya alam daerah yang bersangkutan. 
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Informasi Prasarana 

Informasi yang masuk ke dalam kelompok ini adalah data dasar yang berhubungan erat 
dengan data di kelompok informasi ekonomi dan juga diperlukan untuk perencanaan 
pembangunan.  Sebagai contoh, untuk meningkatkan perdagangan maka perlu juga diketahui 
kapasitas pelabuhan, jalan, jaringan listrik dan sebagainya.  Secara umum, data di dalam 
kelompok ini dapat dipecah menjadi dua sub-kelompok, yaitu prasarana fisik dan sosial. 

a. Prasarana fisik 

Data mengenai prasarana fisik menggambarkan kondisi dan kapasitas dari masing-
masing prasarana fisik di daerah yang bersangkutan.  Data tersebut mencakup: 

!" Panjang dan kondisi jaringan jalan 
!" Pelabuhan laut dan atau udara 
!" Listrik 
!" Air baku. 

b. Prasarana Sosial 

Data prasarana sosial menggambarkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.  Data 
ini mencakup: 

!" Pendidikan 
!" Kesehatan 
!" Ketenagakerjaan 
!" Kemiskinan. 

Catatan, data mengenai prasarana fisik maupun sosial secara umum tersedia di BPS.  
Meskipun demikian beberapa instansi terkait juga mengeluarkan data tersebut.  
Permasalahannya, seringkali data yang dikeluarkan instansi tersebut berbeda dengan dengan 
yang dipublikasikan oleh BPS.  Umumnya, hal ini disebabkan karena perbedaan metodologi dan 
tahun diadakannya pengumpulan data.  Beberapa instansi menggunakan tahun fiskal, sementara 
BPS menggunakan tahun kalender. 

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

Informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan secara umum memang sudah 
tercakup dalam beberapa kelompok informasi lainnya, seperti informasi geografis dan ekonomi.  
Namun demikian mengingat pentingnya peran sumber daya alam dan kompleksnya 
permasalahan dalam menangani sumber daya alam, tulisan ini mengusulkan adanya suatu sistem 
informasi sumber daya alam yang baik, walaupun dilevel pertama perencanaan pembangunan, 
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yaitu pembuatan RAPBD.  Informasi sumber daya alam dan lingkungan ini, sekurangnya 
mencakup: 

!" Sumber daya hutan:  luar wilayah berhutan, keaneka-ragaman, dll. 
!" Sumber daya laut:  populasi ikan dan biota laut bukan ikan, dll. 
!" Sumber daya tambang:  potensi minyak, gas, emas, batubara dll. 
!" Sumber daya tanah:  klasifikasi tanah 
!" Tingkat polusi udara, air dan tanah 
!" Peta tata ruang 

 
 

Tabel 1.  Status Basis Data Spasial di Indonesia 

LEMBAGA BASIS DATA CAKUPAN 
BAKOSURTANAL Basis data topografis nasional; 

Sistem informasi sumberdaya laut 
Nasional, propinsi, kabupaten 

MENEG LH Coastal environmental management 
planning project; 
National marine coastal biodiversity 

Nasional, propinsi, kabupaten 

LAPAN Basis data inderaja Nasional, propinsi, kabupaten dan 
beberapa lokasi riset 

Ditjen Perikanan Data statistik; peta tematik Nasional, propinsi, loka 
BPPT MREP Beberapa propinsi 
LIPI Basis data keanekaragaman hayati 

nasional 
Nasional, propinsi 

PHPA/AWB Basis data lahan basah Nasional, propinsi 
WWF Basis data distribusi spesies, kawasan 

lindung 
Nasional, propinsi 

DISHIDROS Batimetri nasional dan data navigasi Wilayah Indonesia dan ZEE 
Sumber: Dikutip dari Kantor Meneg LH, 1998,”Telaah Pengembangan Infrastruktur dan Kapasitas Organisasi dalam 

Penyelenggaraan Basis Data Sumberdaya Alam dan Lingkungan Nasional”.  

 
Catatan mengenai kelompok informasi ini adalah sebagai berikut.  Selama ini data yang 

berkaitan dengan sumberdaya alam tidak tersedia dengan baik di daerah.  Data mengenai potensi 
hutan, laut dan pertambangan ternyata lebih tersedia di pusat, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitas.  Tiga alasan utama terjadinya hal ini adalah, pertama, dana untuk pengumpulan data 
tersebut cukup mahal.  Pemerintah daerah dianggap tidak mampu untuk mengadakan kegiatan 
tersebut, sehingga harus dilakukan oleh pemerintah pusat.  Kedua, kurang tersedia data sumber 
daya manusia di daerah.  Untuk melakukan pendataan sumber daya alam umumnya 
membutuhkan teknologi yang relatif tinggi.  Ketiga, belum diserahkannya kewenangan atas 
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beberapa jenis sumber daya alam ke daerah.  Contohnya, jenis bahan galian yang diserahkan ke 
pemerintah daerah adalah jenis C. Sementara untuk jenis A dan B masih ditangani oleh 
pemerintah pusat. Bukan hanya tidak banyak insentif bagi pemerintah daerah untuk 
mengumpulkan informasi mengenai galian A dan B, pemerintah daerah seringkali dianggap tidak 
berhak mencari tahu mengenai bahan galian A dan B. 

Saat ini jenis data yang berkaitan dengan sumberdaya alam tersebar di berbagai instansi 
pusat.  Tabel 1. memberikan gambaran mengenai data yang berkaitan dengan sumberdaya alam 
(lihat juga Apendiks 2). 

Keterkaitan Standar Minimum Informasi dalam Penyusunan RAPBD3 

Untuk mengetahui lebih jauh lagi keterkaitan standar minimum informasi, khususnya 
standar minimum informasi sumber daya alam, dalam penyusunan RAPBD, sebaiknya 
memperhatikan format APBD secara umum.  Format APBD terdiri dari dua bagian besar yaitu 
(1) sisi Pendapatan dan (2) sisi Pengeluaran.   

Pada sisi Pendapatan, para perencana di daerah perlu mengetahui potensi daerah untuk 
dapat memprediksi target penerimaan yang realistis.  Sisi Pendapatan ini terdiri dari: 4 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu. 

b. Penerimaan Asli Daerah Sendiri, terdiri atas: 

!" Pajak Daerah 
Dari beberapa pos pajak ini, yang berkaitan dengan sumber daya alam ada dua, yaitu 
(1) Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, serta (2) Pajak 
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.  Melalui dinas dan kanwil (kantor 
wilayah), pemerintah daerah dapat mengoleksi data potensi kedua jenis sumber daya 
alam ini dan berapa produksi yang telah dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya.  
Berdasarkan kecenderungan (trend) pertumbuhan produksi (data historis), informasi 
mengenai potensi yang ada, dan faktor menjaga kelestarian lingkungan, maka produksi 
pada tahun mendatang dapat diprediksi.  Dengan demikian, pajak dari kedua pos 
sumber daya alam inipun dapat diprediksi.  Perhatian, dengan adanya UU No. 22/1999 
dan UU No. 25/1999, UU No. 18/1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tampaknya 

                                                 
3  Perhatikan bahwa standar minimum informasi seharusnya juga mampu menbuat strategi global jangka panjang 
perencanaan pembangunan daerah, karena ini merupakan bagian dari tahap pertama perencanaan pembangunan 
daerah.  Namun mengingat urgensi yang ada dalam waktu dekat ini adalah pembentukan RAPBD yang baik oleh 
pemerintah daerah, tulisan ini memusatkan perhatiannya pada pembentukan RAPBD. 
4  Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keuangan Daerah yang mengacu pada UU No. 
25/1999, sisi pendapatan terdiri dari (1) sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu; (2) pendapatan asli daerah; 
(3) dana perimbangan; pinjaman daerah; dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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(kemungkinan besar) akan direvisi.  Apabila hal ini terjadi, maka pos pajak daerah yang 
bersumber dari sumberdaya alam seyogyanya akan bertambah. 

!" Retribusi Daerah 
Ada beberapa pos yang berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu retribusi pengujian 
kapal perikanan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi izin pengambilan 
hasil hutan ikutan.  Sebagaimana penjelasan di atas, apabila UU No. 18/1997 direvisi, 
maka pos retribusi daerah dari sumberdaya alam dapat bertambah. 

!" Bagian Laba Usaha Daerah 
Beberapa daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di 
bidang sumber daya alam misalnya pengusahaan penggalian mineral, kehutanan 
ataupun eksploitasi potensi kelautan.  Masing-masing perusahaan ini biasanya memiliki 
business planning yang berisi proyeksi potensi produksi yang mampu dihasilkan 
dimasa depan.  Data ini dapat digunakan langsung oleh pemerintah daerah untuk 
memprediksi penerimaan dari pos yang bersangkutan.  Begitu pula dengan 
kemungkinan adanya penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga yang secara 
transparan harus memberikan laporan keuangannya kepada para pemegang saham. 

!" Lain-lain 

c. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan/atau instansi yang lebih tinggi. 

!" Bagi Hasil Pajak 
Termasuk dalam bagi hasil pajak adalah Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB), dan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  BPHTB merupakan komponen 
pajak yang relatif baru, yang dipungut dari hak atas penggunaan tanah dan bangunan.  
Pengolahan sumberdaya alam, seperti misalnya pembukaan perkebunan atau agribisnis, 
akan meningkatkan pendapatan pajak daerah.  Namun disisi lain, pembukaan lahan 
yang tidak memperhatikan nilai dan etika lingkungan akan membawa dampak negatif 
bagi daerah. 

!" Bagi Hasil Bukan Pajak 
Pos ini merupakan kontribusi penuh dari sumber daya alam yaitu berupa Iuran Hasil 
Hutan (IHH),5 Iuran Hak Penguasaan Hutan (IHPH), Pemberian hak atas Tanah 
Negara, Landrent, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi atau Royalti.  
Pemerintah daerah dapat memprediksi perkiraan penerimaan dari masing-masing pos 
dengan memperhatikan data luas penggunaan hutan dan luas eksploitasi oleh pihak 

                                                 
5  Melalui PP No. 51/1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan dan ditindak lanjuti dengan KepMenHutBud No. 
508/KPTS-IV/1998, IHH diganti dengan PSDH. 
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ketiga, proposal perizinan pengusahaan sumber daya alam yang akan disetujui, dan 
tingkat produksi yang diperoleh selama ini dari masing-masing jenis sumber daya alam.  
Selayaknya dinas pertambangan dan kanwil pertambangan mengoleksi data yang 
menyangkut potensi dan eksploitasi pertambangan daerah yang bersangkutan.  
Sedangkan data kehutanan (luas, penggunaan, produksi) seharusnya dimiliki oleh dinas 
kehutanan setempat.  Peraturan yang menyangkut pos-pos ini adalah KepPres No. 
30/1990 dan KepMenDagri No.90/1991 untuk IHH; PP No. 21/1980 mengenai IHPH; 
pemberian hak atas tanah negara berdasarkan KepMendagri No. 7/1973; sedangkan 
untuk Landrent (penerimaan dari pemegang kuasa pertambangan) didasarkan pada 
beberapa peraturan yaitu UU No. 11/1967, UU No. 32/1967, Keputusan Bersama 
Menteri Pertambangan, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No. 
137/KPTS/M/Pertamb/1975, No. 54/KMK/IV/4/1975 dan No.55/1975, Keputusan 
Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri No. 795/MK/IV/1970 dan No .292/1970, 
Keputusan Mendagri No. 973.161/1991, dan Instruksi Mendagri No. 2/1992.  Dalam 
mengerjakan bagian ini, pemerintah daerah seharusnya juga dapat memperkirakan 
dampak lingkungan dari berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber 
daya alam. 

d. Subsidi dan Bantuan6  

!" Subsidi Daerah Otonom, yang merupakan anggaran Rutin Daerah 

!" Bantuan, yang diberikan melalui Dana Pembangunan Daerah 
Dana ini terdiri dari dana pembangunan daerah propinsi dana pembangunan daerah 
kabupaten, dan dana pembangunan desa yang merupakan dana umum, beberapa dana 
khusus seperti bantuan pendidikan dasar, bantuan kesehatan, dan dana perluasan JPS-
PM.  Beberapa bagian dari dana pembangunan daerah propinsi dan kabupaten terutama 
yang berupa dana khusus memiliki kaitan dengan informasi sumber daya alam seperti 
dana reboisasi dan penghijauan, bantuan kawasan lindung, dan bantuan penanganan 
dampak lingkungan.  Data yang diperlukan dipos ini bervariasi tergantung dari sejauh 
mana formula tersebut memerlukan informasi sumber daya alam dalam programnya. 

e. Pinjaman Pemerintah Daerah 

!" Pinjaman dari Pemerintah Pusat 

!" Pinjaman dari Lembaga Keuangan dalam Negeri  

                                                 
6  Atau menurut UU No. 25/1999 akan diklasifikasikan sebagai bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Daerah. 
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Sedangkan sisi Pengeluaran terdiri dari7: 

a. Belanja Rutin 

Terdiri dari berbagai pos seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, perjalanan 
dinas dan lain-lain yang umumnya tidak berkaitan dengan sumber daya alam.  Secara umum 
perkiraan pengeluaran rutin ini merupakan fungsi dari jumlah pegawai dan penduduk. 

b. Pengeluaran Pembangunan (sektoral) 

Ada beberapa sektor yang erat berkaitan dengan sumber daya alam yaitu sektor pertanian dan 
kehutanan, sektor sumber daya air dan irigasi, sektor pertambangan dan energi, serta sektor 
lingkungan hidup dan tata ruang.  Dengan memperhatikan potensi yang ada (dilakukan pada 
saat menghitung prediksi pada sisi Pendapatan) serta beberapa isu penting sebagai informasi 
tambahan, pemerintah daerah dapat memperkirakan sektor apa saja yang memerlukan 
dorongan untuk ditingkatkan pertumbuhannya atau dijadikan sektor basis andalan.  Sebagai 
contoh, suatu daerah memiliki potensi kehutanan dan pertanian yang cukup besar (informasi 
dari dinas/instansi yang berwenang).  Namun demikian, sektor kehutanan dan pertanian  
ternyata tidak signifikan kontribusinya terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).  
Hal ini disebabkan tidak efisiennya pertanian dan meluasnya kebakaran hutan.  
Seyogyanyalah pemerintah daerah dapat memprioritaskan belanja pada sektor pertanian dan 
kehutanan termasuk pencegahan kebakaran hutan dan pemeliharaan lingkungan.  

Dengan demikian jelaslah bahwa di sisi Pendapatan, para perencana di daerah perlu 
mengetahui potensi daerah untuk dapat memprediksi target penerimaan yang realistis dan 
berkesinambungan.  Adapun sisi Pengeluaran haruslah mencerminkan struktur permintaan yang 
dapat dijadikan stimulus untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kualitas 
lingkungan di daerahnya.  

PERMASALAHAN SISTEM INFORMASI DI DAERAH 

Bagian ini mencoba mengungkapkan permasalahan umum yang sering ditemui di daerah 
berkaitan dengan pengelolaan informasi.  Catatan, memang tulisan ini memusatkan perhatiannya 
pada sistem informasi sumber daya alam, namun demikian pada kenyataannya sebagian besar 
permasalah yang ada pada pengadaan dan pengelolaan informasi di daerah, yang berkaitan 
dengan perencanaan pembangunan, tidak unik hanya untuk kasus sumber daya alam, namun 

                                                 
7  Berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Keuangan Daerah yang mengacu pada UU No. 
25/1999, sisi belanja (atau pengeluaran berdasarkan aturan baru) terdiri atas: (1) anggaran belanja rutin yang 
mencakup belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja transfer, dan pengeluaran tidak 
tersangka; dan (2) belanja pembangunan yang mencakup belanja aparatur dan belanja publik. 
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lebih pada pengadaan dan pengelolaan informasi secara umum.  Karenanya bagian ini akan 
mengulas permasalah sistem informasi di daerah secara umum.  Hanya saja perlu diperhatikan, 
pada setiap permasalahan yang diulas disini untuk kasus sumber daya alam, pemecahan 
permasalahannya seringkali lebih sulit.  Hal ini disebabkan pengertian tentang informasi yang 
menyangkut sumber daya alam relatif belum dikuasai dengan baik oleh perencana pembangunan. 

Perlu juga diperhatikan bahwa ulasan di bagian ini sifatnya yang umum, maka akan ada 
permasalahan yang diungkapkan disini yang merupakan permasalahan di suatu daerah, tetapi 
bukan merupakan suatu masalah di daerah lain.  Sebaliknya, akan ada permasalahan yang secara 
spesifik ada di suatu daerah, tetapi tidak diungkapkan disini.   

Untuk dapat mengungkap permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan informasi, 
khususnya informasi untuk perencanaan pembangunan daerah, dengan relatif sistematis, tulisan 
ini memulainya dengan mengajukan tiga pertanyaan: 

1. Apakah pemerintah daerah tahu akan kebutuhan informasi dalam mengembangkan strategi 
pembangunan daerahnya? 

2. Jika tahu butuh, apakah pemerintah daerah tahu bahwa informasi itu ada? 

3. Jika tahu butuh dan tahu kalau data tersebut ada, apakah pemerintah daerah bisa 
mendapatkannya? 

Dengan memperhatikan pertanyaan di atas, sebenarnya tabel yang baik untuk 
menunjukkan situasi yang dapat terjadi di daerah haruslah dilukiskan dalam matriks tiga 
dimensi.  Namun demikian matriks dua dimensi pada Gambar 2 dapat juga mengindikasikan 
situasi yang terjadi di daerah secara umum.  Atau, dengan kata lain, Gambar 2 menunjukkan 
tipologi kondisi daerah dalam hal permasalahan sistem informasi. 

 

 Bisa Diambil Tidak Bisa Diambil 

Tahu Butuh – Tahu Ada A B 

Tahu Butuh – Tidak Tahu Ada C1 C2 

Tidak Tahu Butuh – Tahu Ada D1 D2 

Tidak Tahu Butuh – Tidak Tahu Ada D3 D4 

 
Gambar 2.  Situasi yang Mungkin Muncul Berkaitan Dengan Informasi 
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A. Tahu Butuh – Tahu Ada – Bisa Ambil 

Kondisi A pada Gambar 2 di atas adalah kondisi “ideal.”  Pada kondisi ini pemerintah 
daerah tahu akan informasi yang dibutuhkan, tahu kalau informasi itu ada, dan dapat 
mengambilnya.  Namun demikian, bukan berarti pada kondisi ini tidak ada permasalahan dalam 
menggunakan informasi yang tersedia.  Beberapa masalah yang relatif sering muncul dalam 
kondisi ini adalah sebagai berikut. 

Kualitas Informasi yang Rendah 

Informasi yang tersedia ternyata kualitasnya rendah.  Ketika diperiksa ke lapangan 
ternyata keadaan yang ada di lapangan berbeda dengan informasi yang ada.  Keadaan rendahnya 
kualitas informasi relatif lebih parah untuk informasi mengenai sumber daya alam. 

Rendahnya kualitas informasi ini sering kali disebabkan oleh (1) lemahnya metodologi 
yang digunakan dalam mengambil data, (2) kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, 
(3) biaya yang tinggi dan (4) instansi pengambil data memiliki insentif tertentu untuk 
melaporkan hasil yang berbeda dengan data yang didapat. 

Lemahnya metodologi yang digunakan berkaitan erat dengan kurang memadainya 
sumber daya manusia dalam hal pengumpulan data.  Beberapa macam data, terutama sekali 
untuk sumber daya alam, membutuhkan metodologi yang relatif sulit dan manusia yang relatif 
berpengetahuan baik.  Sebagai contoh, pembuatan sistem informasi geografis (geographic 
information system).   

Pengambilan data dan pengelolaan informasi membutuhkan dana yang tidak sedikit.  Hal 
ini sering kali menyebabkan pengambilan jalan pintas dalam mengambil dan mengelola 
informasi yang pada akhirnya menurunkan kualitas informasi.  Hal lain yang sering kali 
menyebabkan rendahnya kualitas data adalah instansi pengambil informasi/data tidak berani 
menyatakan yang sebenarnya karena alasan tertentu.  Misalnya, keadaan dimana kenaikan 
pangkat suatu pimpinan instansi tergantung pada tercapai atau tidaknya sesuatu target yang 
dibebankan padanya dan lemahnya kontrol, memberikan insentif yang kuat untuk memanipulasi 
data jika hal yang ditargetkan ternyata tidak tercapai. 

Informasi yang Berbeda dari Sumber yang Berbeda 

Beberapa macam informasi ternyata dikelola oleh beberapa instansi.  Permasalahan yang 
sering timbul adalah untuk sebuah informasi, instansi yang berbeda memberikan data yang 
berbeda.  Contoh klasik mengenai hal ini adalah data deforestasi di suatu daerah.  Angka dari 
departemen kehutan relatif secara konsisten lebih rendah dari estimasi beberapa lembaga non-
pemerintah. 



16  

Beberapa alasan yang umum disebutkan dalam kasus ini adalah (1) pengertian/definisi 
yang berbeda tentang sebuah variabel, (2) metodologi yang berbeda, (3) kualitas yang berbeda 
dan (4) adanya insentif tertentu bagi sebuah institusi untuk menghasilkan data yang 
menguntungkannya. 

Kelengkapan Informasi 

Dalam kasus ini, informasi relatif ada tetapi kurang lengkap sehingga sulit untuk 
digunakan.  Pengertian kurang lengkap disini adalah (1) sebagian ada, sebagian tidak, (2) 
informasinya kurang detail, atau (3) informasinya tidak sinambung (hanya ada untuk perioda-
perioda tertentu).  Hal utama yang menimbulkan kasus ini adalah (1) pihak instansi/lembaga 
yang mengumpulkan data tidak mengerti akan kebutuhan data dari instansi/lembaga pengguna 
data dan (2) mahalnya biaya pengumpulan dan pengelolaan data. 

Tidak Memahami Metodologi Penggunaan Informasi 

Disini pemerintah daerah tahu akan kebutuhan sesuatu informasi.  Pemerintah daerah 
tahu kalau data itu ada dan data tersebut dapat dengan mudah diambil.  Hanya saja, pemerintah 
daerah kurang memahami teknik analisis yang harus dilakukan.  Akibatnya, informasi yang 
relatif sangat berharga tersebut tidak digunakan dalam mengembangkan perencanaan 
pembangunan daerah.  Atau, karena salah dalam melakukan analisa, maka perencanaan 
pembangunan yang dihasilkan tidak seperti yang diharapkan. 

Kendala utama dalam kasus ini adalah lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya 
manusia di daerah dan mutasi yang terlalu cepat.  Dalam kasus mutasi yang terlalu cepat, mereka 
yang mampu sering kali harus pindah ke bagian lain, sebelum sempat menghasilkan suatu 
analisis ekonomi yang baik. 

B. Tahu Butuh – Tahu Ada – Tidak Bisa Ambil 

Pada kondisi ini, pemerintah daerah menyadari akan kebutuhan suatu informasi, tahu 
dimana informasi itu berada, tetapi tidak bisa mengambil informasi tersebut.  Secara umum 
permasalahan yang menyebabkan kondisi ini adalah adanya hambatan institusional.  Berikut ini 
coba diperinci apakah hambatan institusional tersebut.8 

Faktor Sekuritas 

Beberapa institusi pengumpul dan pengelola data berpendapat bahwa beberapa informasi 
tertentu merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada instansi lain, termasuk 

                                                 
8  Perhatikan segala permasalah di kondisi A dapat juga terjadi di kondisi B ini. 
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pemerintah daerah.  Dilain pihak pemerintah daerah membutuhkan informasi tersebut untuk 
mengembangkan perencanaan pembangunan di daerahnya. 

Contoh kasus untuk hal ini adalah kasus biaya produksi sebuah perusahaan yang bergerak 
di bidang eksploitasi dan pengolahan sumber daya alam.  Perusahaan tersebut berpendapat 
bahwa informasi biaya produksi merupakan informasi yang eksklusif miliknya sendiri.  
Sementara itu, pihak pemerintah daerah memerlukan informasi tersebut untuk dapat 
mengestimasi penerimaan daerah dari mekanisme bagi hasil. 

Lemahnya Kerjasama Antar Lembaga/Instansi 

Lemahnya kerjasama antar lembaga/instansi pemerintah atau antara lembaga pemerintah 
dan non-pemerintah seringkali menyebabkan (1) lembaga pemilik informasi tidak merasa perlu 
memberikan informasi yang diminta lembaga lain, atau (2) lembaga pemilik data memberikan 
data setelah saat dibutuhkannya data tersebut lewat. Dengan demikian, lembaga yang 
membutuhkan informasi tersebut untuk mengembangkan perencanaan pembangunan daerah 
tidak dapat menggunakan informasi tersebut. 

Masalah Prosedural 

Ada kalanya lembaga pemilik informasi memiliki prosedur pengembilan data yang tidak 
dipahami oleh lembaga yang membutuhkan data tersebut.  Kegiatan pengambilan data menjadi 
berlarut-larut, dan pada saat data dibutuhkan, data tersebut tidak tersedia. 

Mahalnya Biaya Pengambilan Informasi 

Cukup banyak instantsi pengambil dan pengelola informasi menuntut kompensasi dari 
informasi yang dibutuhkan.  Untuk informasi sumber daya alam umumnya kompensasi tersebut 
relatif sangat mahal dan harus diambil di Jakarta.  Beberapa pemerintah daerah tidak memiliki 
dana untuk mengakses informasi mahal yang dibutuhkannya itu.  Karenanya, informasi yang 
dibutuhkan tidak dapat diperoleh. 

Tidak Tersedianya Perangkat Elektronik yang Memadai 

Tidak tersedianya perangkat elektronik yang memadai dapat pula menyebabkan transfer 
informasi terhambat.  Di suatu kasus, ada pemerintah daerah yang membutuhkan informasi yang 
tersedia di internet, tetapi tidak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tesebut, karena 
tidak memiliki perangkat elektronik yang memadai untuk mengakses ke internet.   

Dilain kasus, pemilik informasi tidak memuat informasinya di internet, sehingga instansi 
lain sulit untuk mengaksesnya. 
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C. Tahu Butuh – Tidak Tahu Ada 

Perhatikan dalam kondisi ini tidak terlalu jadi soal apakah pada kenyataannya data 
tersebut bisa (C1) atau tidak bisa diambil (C2).9  Karenanya analisa mengenai kondisi C1 dan C2 
digabung menjadi satu kondisi, yaitu kondisi C.  Dalam kondisi C ini dua kenyataan dapat 
terjadi, yaitu: (1) informasi memang tidak ada atau (2) informasi sebenarnya ada. 

Informasi Memang Tidak Ada 

Kenyataan bahwa informasi memang tidak ada dapat disebabkan karena beberapa hal.  
Yang umum terjadi adalah sebagai berikut: 

• Tidak ada teknologi yang dapat mengestimasi informasi yang dibutuhkan.  Pada kondisi ini 
memang tidak ada teknologi yang mampu memberikan informasi yang akurat mengenai 
informasi yang dibutuhkan. 

• Pengambilan data membutuhkan teknologi yang membutuhkan biaya mahal.  Terbatasnya 
dana yang tersedia menyebabkan tidak adanya instansi/lembaga yang melakukan 
pengambilan data. 

• Pemerintah daerah belum memperhatikan dan memberikan prioritas pada kegiatan 
pengumpulan suatu informasi.  Hal ini dapat terjadi walaupun pemerintah daerah menyadari 
kebutuhan akan data tersebut. 

Ketiga permasalahan di atas relatif sering terjadi untuk kasus informasi sumber daya alam. 

Informasi Sebenarnya Ada 

Secara umum yang menyebabkan terjadinya kondisi C ini adalah lemahnya kerjasama 
antar lembaga/instansi.  Secara lebih terperinci, ada beberapa hal yang sering terjadi sehingga 
pemerintah daerah tidak tahu bahwa informasi yang dibutuhkan itu tersedia:   

• Lembaga perencana pembangunan daerah tidak secara aktif mengamati dan mencari tahu 
kegiatan lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang melakukan 
mengambilan dan mengelolaan informasi. 

• Lembaga yang mengumpulkan dan mengelola informasi belum merasa perlu melaporkan 
informasi yang dimilikinya kepada lembaga perencana pembangunan daerah. 

• Tidak ada koordinasi dalam hal pengambilan dan pengelolaan informasi di daerah, baik antar 
lembaga pengumpul informasi maupun antara lembaga pengumpul dan pengguna informasi. 

                                                 
9  Walaupun pada kenyataannya jika informasi tersebut tidak bisa diambil, pemecahan persoalannya menjadi lebih 
sulit. 
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Perhatikan semua permasalahan yang terjadi di kondisi A dan B dapat pula terjadi di kondisi C 
ini.  Demi efektifitas penulisan, masalah-masalah tersebut tidak dibahas kembali. 

D. Tidak Tahu Butuh 

Dalam tulisan ini, jika kondisi ini terjadi, tidak terlalu dipersoalkan lagi apakah data itu 
ada atau tidak ada, dan bisa atau tidak bisa diambil.  Jika pemerintah daerah tidak tahu akan 
kebutuhan data dalam hal merencanakan pembangunan daerahnya, kemungkinan besar 
perencanaan pembangunan daerahnya tidak menggunakan data yang seharusnya diperlukan. 

Penyebab utamanya terjadinya kondisi ini adalah lemahnya sumber daya manusia di 
beberapa pemerintah daerah.  Solusi utama untuk keadaan ini adalah memberikan masukan yang 
memadai kepada pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan sumber daya 
manusianya.  Namun demikian, berbagai permasalahan yang mungkin timbul di kondisi A, B 
dan C di atas. 

REKOMENDASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DI DAERAH 

Bagian ini akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam hal 
mengembangkan sistem informasi, terutama sekali sistem informasi pengelolaan sumber daya 
alam.   

Berdasarkan tipologi kondisi daerah dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 
tulisan ini merekomendasikan beberapa langkah-langkah kebijakan umum bagi pemerintah 
daerah dalam mengembangkan sistem informasi di daerah.  Perlu diingat, tulisan ini hanya 
memberikan langkah-langkah umum, bukan detail operasional. 

Pertama-tama pemerintah daerah perlu menyadari kondisi daerahnya, dalam hal sistem 
informasi, masuk dalam tipologi mana pada Gambar 2.  Jika suatu daerah tidak pada kondisi A, 
bagian ini akan memberikan rekomendasi untuk dapat naik ke kondisi A dengan jalan yang 
relatif efektif dan efisien.  Jalan yang direkomendasikan tersebut dapat dilihat di Gambar 3.   

Jika suatu daerah telah berada di kondisi A, bagian ini akan memberikan rekomendasi 
untuk dapat memecahkan permasalahan-permasalahan menyangkut sistem informasi yang 
umumnya ada di kondisi A. 
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Gambar 3.  Proses Pemecahan Masalah Sistem Informasi 
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Daerah Pada Kondisi D 

Jika suatu daerah berada di kondisi D, baik berada di kondisi D1, D2, D3 atau D4, 
permasalahan utama yang ada adalah (1) pemerintah daerah tidak tahu kalau ia butuh suatu 
sistem informasi dalam merencanakan pembangunan daerahnya, dan/atau (2) pemerintah daerah 
tahu butuh, tapi tidak tahu butuh informasi apa saja tepatnya. 

Memecahkan kedua permasalahan yang baru saja disebutkan ini, akan membawa daerah 
pada kondisi D4 ke C2, daerah pada kondisi D3 ke C1, daerah pada kondisi D2 ke B, dan daerah 
pada kondisi D1 langsung ke A (lihat Gambar 3).  Rekomendasi untuk memecahkan kedua 
permasalahan tersebut adalah: 

1. Menimbulkan sense of urgency dikalangan perencana di daerah tentang perlunya 
mengelola sistem informasi dengan baik.  Disini diusahakan dengan berbagai cara agar 
perencana di daerah merasa bahwa kebutuhan akan adanya sistem informasi yang baik untuk 
membuat sebuah perencanaan adalah hal yang sangat urgent.  Untuk ini pemerintah daerah 
perlu berhubungan dengan beberapa perguruan tinggi dan/atau lembaga tertentu yang dapat 
menjelaskan konsekuensi-konsekuensi buruk jika membangun perencanaan daerah tanpa 
menggunakan informasi yang relatif baik.  Bappenas yang selama ini berpengalaman 
melakukan perencanaan nasional tentunya merupakan salah satu lembaga penting yang perlu 
dipertimbangkan untuk dihubungi. 

2. Meningkatkan pengetahuan perencana-perencana di daerah agar lebih menyadari 
kebutuhan informasi yang baik untuk perencanaan pembangunan.  Ada beberapa cara 
yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, baik sendiri maupun bekerjasama dengan 
pemerintah pusat.  Cara pertama adalah memberikan pendidikan/pelatihan bagi perencana di 
daerah tentang kebutuhan informasi dan perencanaan pembangunan yang baik.  Untuk ini 
dapat diselenggarakan pendidikan formal (degree/non-degree) bekerjasama dengan beberapa 
perguruan tinggi dan/atau lembaga tertentu.  Dapat pula dengan menggalang kegiatan-
kegiatan pendidikan non-formal, seperti membentuk learning/discussion group, yang terdiri 
dari beberapa orang, yang secara terus menerus mendapatkan dan menyebarkan informasi 
yang berkaitan dengan analisis perencanaan pembangunan.  Cara kedua adalah dengan 
memberikan kesempatan seluasnya bagi perencana di daerah untuk memperoleh informasi, 
baik melalui media cetak, radio, televisi dan internet, mengenai pentingnya pengorganisasian 
sistem informasi yang baik dalam kaitannya dengan mengembangkan perencanaan 
pembangunan dan menciptakan kelestarian alam. 
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Untuk kasus sumber daya alam, program peningkatan pengetahuan ini merupakan hal yang 
sangat penting, karena pengertian perencana pembangunan di banyak daerah terhadap 
sumber daya alam relatif tidak dalam. 

Daerah Pada Kondisi C 

Jika suatu daerah sudah berada pada kondisi C, baik C1 maupun C2 , permasalahan utama 
yang ada di daerah tersebut adalah pemerintah daerah tidak tahu dimana data yang 
dibutuhkannya berada.  Jika masalah ini dapat dipecahkan maka daerah yang berada pada 
kondisi C2 akan naik ke kondisi B, dan daerah yang berada pada kondisi C1 akan naik langsung 
ke kondisi A (lihat Gambar 3). 

Rekomendasi untuk memecahkan permasalahan yang ada pada kondisi C adalah sebagai 
berikut: 

3. Menyediakan media dimana para perencana dapat tahu dimana dan bagaimana 
mengakses informasi/data yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.  Media 
ini dapat berupa manual katalog (hardcopy) atau katalog di komputer.  Pengorganisasian 
katalog dapat dilakukan berdasarkan (1) jenis infomasi atau (2) lokasi informasi (serta 
persyaratan untuk memperoleh informasi).  

!"Pengelompokan Jenis Informasi disini adalah kegiatan mendefinisikan kegunaan dari 
informasi yang ada dan mengelompokkannya menurut kegunaannya tersebut.  Tentu 
saja dapat pula dikelompokkan lagi menurut prioritas kepentingan dan menurut jenis 
variabelnya.  Sebagai contoh, Data Makroekonomi Nasional berisi: PDB, inflasi, 
tingkat penggangguran, APBN dll. Adapun Data Penerimaan daerah berisi: besarnya 
total subsidi, penerimaan pajak daerah dll. 

!"Lokasi Informasi (serta persyaratan untuk memperolehnya) adalah pengelompokkan 
informasi berdasarkan lokasi dari penyimpanan informasi tersebut.  Data/informasi 
biasanya dikumpulkan dan disimpan diberbagai sumber yang relevan.  Sumber tersebut 
bisa instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, bisa juga lembaga asing.  
Pemerintah daerah perlu mengetahui lokasi dari penyimpanan informasi/data yang 
dibutuhkan, termasuk cara untuk mengaksesnya.  Adalah umum setiap instansi 
menerapkan suatu prosedur tertentu yang harus diikuti pihak luar jika ingin mengakses 
data yang ada diinstansi tersebut. 

Satu hal yang relatif penting untuk disadari oleh pemerintah daerah adalah tidak perlu semua 
kegiatan mengoleksi dan mengelola informasi di suatu daerah dilakukan oleh pemerintah 
daerah di daerah itu.  Hal ini terutama sekali benar untuk kasus sumber daya alam yang 
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umumnya membutuhkan biaya yang sangat besar dalam pengadaan dan pengelolaannya.  
Namun hal yang terpenting adalah pemerintah daerah di daerah tersebut mengetahui 
lembaga-lembaga mana saja yang mengumpulkan dan mengelola informasi untuk daerahnya. 

4. Mendorong kegiatan penyediaan informasi yang dibutuhkan dan saat ini informasi 
tersebut belum ada.  Menyadari bahwa ada beberapa informasi penting dalam 
mengembangkan perencanaan pembangunan yang belum tersedia, pemerintah daerah 
hendaknya memberikan prioritas bagi kegiatan penyediaan data tersebut.  Untuk ini 
pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah lainnya atau 
instansi swasta. 

Daerah Pada Kondisi B 

Jika suatu daerah telah berada pada kondisi B, maka untuk dapat meningkatkan daerah 
tersebut menjadi kondisi A, hal-hal berikut direkomendasikan untuk dilaksanakan: 

5. Membangun kerjasama yang baik dengan berbagai instansi yang memiliki informasi. 
Untuk informasi yang tidak dipublikasi, kemampuan bekerjasama dengan lembaga pemilik 
informasi merupakan kunci keberhasilan mengakses informasi tersebut.  Kerjasama yang 
baik akan mengatasi persoalan prosedural pengambilan informasi dan mengurangi tingkat 
kesulitan memperoleh informasi karena faktor sekuritas. 

6. Meningkatkan anggaran untuk memperoleh informasi.  Seringkali memang informasi 
yang dibutuhkan relatif mahal dan/atau harus diambil ditempat yang relatif jauh.  Bahkan 
dapat pula terjadi situasi dimana informasi yang dibutuhkan hanya tersedia dalam bentuk file 
elektronik.  Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah memang harus menyediakan 
anggaran yang lebih besar untuk memperoleh informasi. 

Daerah Pada Kondisi A 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, kondisi A seringkali bukan tanpa 
masalah.  Jika suatu daerah telah berada pada kondisi ini, beberapa kebijakan perlu dilakukan 
untuk dapat menggunakan informasi yang ada dengan baik.  Rekomendasi mengenai kebijakan 
yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

7. Standarisasi.  Untuk dapat memudahkan penggunaan informasi yang ada, seringkali perlu 
ada suatu standar mengenai metodologi pengumpulan dan bentuk informasi tersebut.  
Standarisasi dalam hal pengumpulan informasi diharapkan dapat mengurangi terjadinya 
perbedaan hasil pengukuran yang dilakukan oleh dua instansi yang berbeda.  Standarisasi 
bentuk informasi yang didapat juga akan memudah pengguna informasi tersebut.  Sebagai 
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contoh adalah industri kayu.  Sebagian perusahaan melaporkan tingkat produksinya dalam 
satuan berat, sebagian perusahaan dalam satuan volume, dan sebagian lagi dalam satuan fisik 
seperti lembar.  Kondisi ini menyulitkan perencana pembangunan dalam menentukan tingkat 
total produksi industri kayu. 

Sebuah forum antar instansi yang terkait sebaiknya dibentuk untuk melakukan standarisasi 
pengumpulan dan bentuk informasi. 

8. Pemeliharaan informasi.  Pemerintah daerah hendaknya mengembangkan kebijakan yang 
mendorong terpeliharanya berbagai informasi yang ada di pemerintah daerah atau lembaga 
lain di daerahnya.  Ada dua hal penting dalam hal pemeliharaan data: 

!"Kontinuitas Informasi:  Selain masalah penyediaan informasi, hal yang perlu 
diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi adalah kontinuitas dari 
ketersediaan informasi tersebut.  Berbeda dengan informasi/data yang diproduksi oleh 
BPS, umumnya informasi yang diproduksi oleh instansi pemerintah non BPS, terutama 
sekali di daerah, seringkali tergantung dengan proyek yang berkaitan dengan pengadaan 
dananya.  Begitu proyek selesai maka selesai pula pengadaan informasi tersebut, 
sehingga tidak ada kontinuitas dari pengadaan informasi.   

Berkaitan dengan menjaga kontinuitas dari penyediaan informasi, ada beberapa hal 
tentang data yang perlu diperhatikan: 

• Data Utama (Core Data): yaitu data yang diutamakan untuk diperbaharui secara 
regular dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah/pusat. 
Contohnya adalah data I-O yang diperbarui oleh BPS.  Kontinuitas dari data ini 
umumnya terjamin. 

• Data Berdasarkan Aktivitas Proyek (Project-based Data): yaitu data yang 
pengadaannya melalui aktifitas proyek dalam lingkungan pemerintahan daerah, 
maupun yang berasal dari proyek pusat di daerah.  Data ini, kontinuitas relatif 
sangat tidak terjamin.  

• Shared-data: yaitu data yang pengadaannya melalui kerjasama beberapa instansi.  
Jika dalam proses pengadaan data ini terjadi kerjasama/koordinasi yang baik antara 
instansi yang terlibat, baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah, ada 
kemungkinan kontinuitas dari kerjasama ini akan langgeng.  Dengan demikian, 
kontinuitas pengadaan data dapat terjaga.  

!"Peningkatan kualitas informasi:  Kualitas informasi merupakan faktor penting yang 
menentukan tinggi-rendahnya kualitas hasil analisis dari yang menggunakan informasi 
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tersebut.  Apabila hal ini diabaikan, maka serangkaian informasi/data yang telah 
disimpan tidak akan bermanfaat.  Batasan tentang kualitas informasi sulit untuk 
dideskripsikan.  Tetapi pada pokoknya, kualitas informasi haruslah memenuhi beberapa 
kriteria menyangkut:  

!" Validitas informasi 
!" Akurasi informasi 
!" Kelengkapan informasi 
!" Aksesabilitas informasi. 

Untuk mengetahui apakah validitas dan akurasi suatu data baik, diperlukan serangkaian 
test yang mengevaluasi sejauh mana informasi yang ada tersebut memang layak 
dipakai.  Untuk itu lembaga pengelola informasi haruslah memiliki kemampuan 
menganalisis validitas dan akurasi suatu informasi.  Selain masalah validitas dan 
akurasi, data yang berkualitas hendaknya lengkap dan relatif mudah diakses, baik 
informasinya maupun metodologi pengumpulannya. 

9. Meningkatkan teknik pengelolaan informasi.  Kebijakan yang dikembangkan disini 
adalah, terutama sekali, menyangkut pengembangan perangkat keras dan pengelolaannya 
dalam menyimpan informasi.  Kebijakan yang mengarah pada penggunaan sistem 
elektronika yang baik merupakan satu pilihan yang relatif umum saat ini.  Untuk informasi 
sumber daya alam, karena beragam dan banyaknya informasi di bidang ini, penggunaan 
media elektronika yang baik merupakan suatu kebutuhan yang tak dapat dihindari. 

Perangkat keras yang baik ini juga penting untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan.  Jangan 
sampai data yang dulu telah dimiliki, atau diketahui letak dan cara mengaksesnya, hanya 
karena sistem perangkat keras dokumentasi yang tidak baik menjadi hilang atau tidak dapat 
diakses atau membutuhkan waktu cukup lama mendapatkannya.   

10. Meningkatkan kemampuan perencana daerah dalam melakukan analisa ekonomi.  
Informasi yang baik baru berguna jika perencana di daerah dapat menggunakannya.  Jika 
ternyata perencana di daerah belum benar-benar mampu menggunakan informasi yang ada, 
maka kemampuan perencana di daerah perlu ditingkatkan.  Peningkatan ini dapat dilakukan 
melalui program pendidikan formal maupun non-formal.  Pendidikan formal dapat dilakukan 
melalui kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan berbagai instansi yang mampu, 
seperti Bappenas, BPPT dan LIPI.  Adapun pendidikan non-formal dapat dilakukan dengan 
menyelenggarakan diskusi rutin, mengundang pakar, dan penyediaan bacaan yang memadai. 
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APENDIKS 

A1. Sekilas Pandang dan Sintesa atas Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Terutama Kaitannya dengan 
Informasi 

Undang-undang 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara eksplisit 
menjelaskan tentang hak, kewajiban dan peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam 
pengelolaan lingkungan hidup.  Salah satu komponen yang terpenting untuk dapat mendukung 
kegiatan pengelolaan lingkungan ini adalah ketersediaan informasi yang benar dan akurat. 

Pasal 5 ayat 2 undang-undang tersebut menyatakan: Setiap orang mempunyai hak atas 
informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.   

Pada penjelasan ayat tersebut disebutkan: Hak atas informasi lingkungan hidup 
merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang 
berdasarkan pada asas keterbukaan.  Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan 
nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka 
peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan 
sehat. 

Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut dapat berupa data, 
keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang 
menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen 
analisis mengenai dampak lingkungan, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, 
baik pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan 
rencana tata ruang. 

Sintesa dari ayat tersebut dapat diartikan bahwa untuk menjalankan perannya dalam 
pengelolaan lingkungan hidup baik sebagai pemantau maupun sebagai pihak yang terlibat 
langsung, masyarakat perlu dibekali oleh informasi yang menunjang agar semua tindakan dan 
kegiatan dalam partisipasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup sejalan dengan kondisi 
lingkungan hidup tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ayat ini juga bernapaskan perlunya keterbukaan informasi yang berkaitan dengan 
pengelolaan lingkungan hidup bagi semua pihak yang membutuhkannya.  Dengan demikian 
semua pihak sesungguhnya mempunyai persamaan akan kemudahan akses terhadap informasi 
pengelolaan lingkungan hidup. 
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Sedangkan pasal 6 ayat 2 menyebutkan: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan 
lingkungan hidup. 

Pada penjelasan ayat tersebut menyebutkan bahwa informasi yang benar dan akurat itu 
dimaksudkan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Inti dari ayat tersebut adalah diharuskannya semua pihak yang melakukan pengelolaan 
terhadap lingkungan hidup baik itu berupa eksplorasi, eksploitasi maupun konservasi untuk 
menyediakan informasi yang benar dan akurat.  Ayat ini mengharuskan adanya transparansi dari 
semua pihak yang menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatannya masing-
masing. 

Kebenaran dan keakuratan informasi yang disediakan oleh pihak yang berperan dalam 
pengelolaan lingkungan hidup juga harus dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol sejauh 
mana kegiatannya tersebut telah sesuai dengan peraturan (compliance factor), dan disebar 
luaskan kepada masyarakat yang juga dalam undang-undang ini disebutkan mempunyai peranan 
dalam pengelolaan lingkungan hidup. 
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A2.  Beberapa Sumber Informasi Penting di Indonesia 

Tabel A.1.  Sumber Informasi Penting di Indonesia 

LEMBAGA BASIS DATA CAKUPAN 
BPS Pusat * 
Jl. Dr. Sutomo 6-8  
Jakarta 10710 
Tel. 021 350-7057,  
Fax. 021 385-7046  

Statistik Indonesia (agregat, sektoral), PDRB 
Propinsi, Statistik Perusahaan HPH, statistik 
perdagangan, SUSENAS, dan lain-lain. 
http://www.bps.go.id/ 
Email:  bpshq@bps.go.id  

Nasional, propinsi, 
kabupaten 
 

BPS Propinsi Propinsi dalam Angka, Tabel Input-Output, ICOR, 
luas lahan, statistik daerah lainnya. 
Beberapa BPS propinsi (Kaltim, Sulut, Jatim, dll.) 
memiliki website sendiri. 

Propinsi, kabupaten 

Bank Indonesia 
Jl. MH. Thamrin 2  
Jakarta 10010 

Data dan peraturan moneter, ekspor-impor, indikator 
makro, investasi, pasar uang, pasar modal, kurs, dan 
lain-lain. 
http://www.bi.go.id/Ind/datastatistik/index.htm 

Internasional, 
nasional 

Pertamina Peta eksplorasi perminyakan dan geotermal, pajak 
eksploitasi, peraturan-peraturan, beberapa prospek 
migas 
http://www.pertamina.com/ 

Nasional, 
regional/lokal 

PT PLN 
Jl. Trunojoyo Blok M 1/135  
Kebayoran Baru - Jakarta 
12160 

Pemetaan instalasi PLN, pembangkit, transmisi. 
Perencanaan dan monitoring listrik pedesaan. 
Produksi energi dan penjualannya. 
http://www.pln.co.id/ 
http://www1.rad.net.id/pln/ 

Nasional, 
regional/lokal 

Kantor Menteri Negara 
Lingkungan Hidup 
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, 
Jakarta 13410 
Telp. 021-8580067  
Fax. 021-8580081 

Data dan manajemen sumber daya alam 
(keanekaragaman hayati, lahan basah, danau, kawasan 
lindung, taman laut). 
http://www.menlh.go.id/ 
E-mail:  webmaster@menlh.go.id 

Nasional, regional 

Bapedal  
Gedung Kantor Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Lt. VI 
Jl. DI Panjaitan Kav. 24  
Jakarta Timur 
Telp./Fax. 021-8580081 

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
lingkungan, informasi mengenai pengendalian 
lingkungan. 
 
http://www.bapedal.go.id/download.html 

Nasional, regional 
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LEMBAGA BASIS DATA CAKUPAN 

Deptamben  Peta tematik, kegiatan eksplorasi, produksi, ekspor-
impor, informasi dan peraturan yang berkaitan dengan 
mineral dan migas. 
http://www.dpe.go.id/INFOBIJAK01/index.htm 

Nasional, propinsi 

Ditjen Pertambangan Umum - 
Deptamben 

Daerah penambangan, komoditi, perusahaan 
penambang, peraturan-peraturan. 
http://www.djpu.com/index2.htm 

Nasional, propinsi, 
kabupaten, hingga 
lokasi tambang 

Departemen Kehutanan dan 
Departemen Wilayah 
Pemukiman 

Integrated Forest Fire Management Project – 
Indonesia (IFFMP-I) 
http://www.iffm.or.id/ 

Nasional, regional 

Kementerian Kehutanan dan 
Perkebunan * 

Informasi mengenai hutan dan perkebunan (luas, 
komoditi, tenaga kerja, penelitian, tata wilayah, 
peraturan-peraturan, kerjasama) 
http://mofrinet.cbn.net.id/utama.asp 
 

Nasional, regional 

Departemen Pertanian * Peraturan, statistik produksi, konsumsi, sumber daya, 
dan monitoring untuk pertanian, perikanan, 
peternakan dan lahan. 
http://www.deptan.go.id/ 
email: kabidbd@deptan.go.id 

Nasional, propinsi, 
beberapa sampai 
tingkat Kecamatan 

BAKOSURTANAL * Basis data topografis nasional (peta rupabumi, dasar 
kelautan, tematik), sistem informasi sumberdaya 
alam, peta sumber daya kelautan. 
http://www.bakosurtanal.go.id/ 

Nasional, propinsi, 
kabupaten 

LAPAN 
Jalan LAPAN No. 70 Pekayon, 
Pasar Rebo, Jakarta Timur 
Telp./Fax. 021-8717715 

Basis data inderaja (citra satelit) 
http://www.lapanrs.com/ 

Nasional, propinsi, 
kabupaten dan 
beberapa lokasi riset 

Proyek MREP (Marine 
Resources Evaluation and 
Planning Project) BPPT 

Atlas sumber daya kelautan, peta digital. 
http://www.bakosurtanal.go.id/mrep/content.html 
 

Beberapa propinsi 

Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Biologi LIPI 
Jalan Ir. H. Juanda No. 18 
Bogor 16002 

Basis data keanekaragaman hayati nasional 
 
http://www.nbin.or.id/ 
email: nbin@indo.net.id 

Nasional, propinsi 

WWF Basis data distribusi spesies, kawasan cagar alam. 
http://www.panda.org/wwfintlink/ 
http://www.panda.org/resources/inthefield/country/ind
onesia/ 

Nasional, propinsi 
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LEMBAGA BASIS DATA CAKUPAN 

DISHIDROS 
Jl. Pantai Kuta V No. 1 
Jakarta 14430 
Tel. 021-684810 

Batimetri nasional dan data navigasi 
http://www.geocities.com/Athens/Oracle/5567/5-
1.html 

Wilayah Indonesia 
dan ZEE 

BPN ILUD (peta penggunaan tanah, monitoring dan peta 
rencana tata ruang) 
http://www.geocities.com/tokyo/2439/iludemai.htm 
email: gbechtold@yahoo.com 

Nasional, regional 

SIG (Sistem Informasi 
Geografi) Nasional * 
Koordinator: Bakosurtanal 
Jl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46  
Cibinong 16911, Bogor  
Tel. 021-875-3407 

Media pertukaran dan perpaduan data spasial dan 
literal secara nasional. 
http://www.signas.or.id/ 
Email: signas@pu.go.id 

Nasional, propinsi, 
kabupaten  

Puslitbang Teknologi Mineral 
(PPTM) * 
 Jl. Jend. Sudirman No.623 
Bandung 

Peta geologi digital Indonesia, indeks data 
pertambangan, statistik pertambangan 
http://www.pptm.dpe.go.id/ 

Nasional, regional 

Bappenas 
Jl. Suropati 2 
Jakarta Pusat 

Data about development condition (economic sides: 
production, GRDP, grants, etc; spatial, infrastructure, 
human resources, urban and rural development, etc) 
http://www.bappenas.go.id/ 

Naional, propinsi 

Pekerjaan Umum Peta dasar digital, peta prasarana, peta tematik, peta 
topografi, peta batas kecamatan, kontur, dan atribut 
postur desa 
http://www.pu.go.id/publik/lpi-pu/infopeta/html/ 
ind/mainpeta.htm 
 
 
 
 

Nasional, kota, 
kabupaten 

PT Aneka Tambang 
Gedung Aneka Tambang 
Jl. Letjen. Tb. Simatupang No. 
1 Lingkar Selatan 
Tanjung Barat - Jakarta 12530 
 

Informasi mengenai kegiatan usaha PT Antam 
diseluruh Indonesia termasuk jenis komoditi, 
informasi lingkungan dan kontribusi sosial, serta 
laporan keuangan. 
http://www.antam.co.id/index1.htm 
Email: antamtbk@rad.net.id 

Nasional, lokal 
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LEMBAGA BASIS DATA CAKUPAN 

Deperindag 
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, 
3rd Floor 
Jakarta 12950 

Data ekspor-impor, peraturan-peraturan, informasi 
mengenai perindustrian dan perdagangan Indonesia, 
indikator ekonomi, dan lain-lain. 
http://www.dprin.go.id/main.htm 

Nasional 

Dit Geologi Tata Lingkungan 
Jl. Diponegoro 57 Bandung 
40122   
Tel. 022-772603, Fax : 022-
706167 

Peta hidrogeologi, geologi perencanaan kota, 
informasi dan peraturan yang berkaitan dengan air 
tanah 
http://www.dgtl.dpe.go.id/ 
email: geoling@dgtl.dpe.go.id 

Nasional, regional 

Dit Vulkanologi 
Jalan Diponegoro No.57 
Bandung 40122 
Tel. 022-771402/772606 Fax. 
022-702761 

Sistem informasi geotermal dan observasi gunung 
berapi. 
 
http://www.vsi.dpe.go.id/ 
Email: dali@vsi.dpe.go.id 

Sumatera, Jawa, Bali 
dan Nusa Tenggara, 
Sulawesi, Maluku 
dan Irian 

ZMT Bremen  
Zentrum für Marine 
Tropenökologie  
Fahrenheitstraße 1  
D- 28 359 Bremen  
Germany  
E-mail: kontaktstelle@zmt.uni-
bremen.de 
Tel +49 421 23800 21  
Fax +49 421 2208 330  

Informasi proyek pesisir kerjasama Indonesia-Jerman 
(manajemen pesisir, ekosistem, potensi ikan, terumbu 
karang) 
http://alf.zfn.uni-
bremen.de/zmt/projects/Indonesia/index.html 
Pimpinan proyek: Dr. A. Kunzmann 
email: akunzmann@zmt.uni-bremen.de 
IACRS (Indonesian Association for Coral Reef 
Studies) simpul I (sumatera) 
http://members.xoom.com/simpsatu/ 

Sumatera Barat 

Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Oseanologi 
LIPI 
Jln. Pasir Putih I, Ancol Timur,  
P.O. BOX 4801/JKTF  
Jakarta 11001 
Tel.: 021-683850 
Fax: 021-681948 

Pemetaan dan penelitian yang berkaitan dengan 
kelautan. 
 
http://www.oseanologi.lipi.go.id/indonesia.htm 
E-mail: shar@indo.net.id atau 
p3o_lipi@jakarta.wasantara.net.id 

Nasional, regional 

Bogor network Informasi mengenai hasil-hasil penelitian yang 
berkaitan dengan sumber daya alam 
http://www2.bonet.co.id/dephut/teliti1e.htm 

Nasional, regional 

Wetlands International – 
Indonesia Programme 
Jl. Arzimar III No. 17  
Bogor 16152 

Lokasi lahan basah, status konservasi, kepemilikan 
lahan, nilai lahan, tipe habitat, spesies flora-fauna, 
penggunaan lahan dan dampak aktivitasnya. 
http://www.wetlands.or.id/ 

Nasional, regional 
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LEMBAGA BASIS DATA CAKUPAN 

The Indonesian Center for 
Biodiversity and Biotechnology 
(ICBB) 
Jl. RE. Martadinata 8 
Bogor 16162 
Tel. 0251-319689, 382275, 
Fax. 382275 
 

Keanekaragaman hayati 
http://www.icbb.org/indonesia/ 
email: iccb@bogor.indo.net.id 

Nasional, regional 

CIFOR (Center for 
International Forestry 
Research) 
Jl. Situ Gede, Sindangbarang  
Bogor Barat 16680  
Tel. 0251 - 622622  
Fax. 0251 – 622100 

Riset dan beberapa data kehutanan 
Kotak pos: PO Box 6596 JKPWB  
  
http://www.cgiar.org/cifor/ 
E-Mail cifor@cgiar.org 

Internasional, 
nasional 

World Conservation 
Monitoring Centre 

Deskripsi kekayaan alam dunia (di Indonesia adalah 
Taman Nasional Komodo) 
http://www.wcmc.org.uk/protected_areas/data/wh/ko
modo.html 

Pulau Komodo, 
Padar, Rinca dan Gili 
Motong  
 

Nottingham University Citra satelit cuaca Indonesia – Australia (diperbarui) 
http://www.ccc.nottingham.ac.uk/pub/sat-
images/GMSS.JPG 

Nasional 

The University of Texas at 
Austin 
 

Peta beberapa daerah Indonesia 
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/i
ndonesia.html 

Nasional, regional 

SIMBA  Sistem Informasi untuk Manajemen Batimetri  
http://www.argoss.nl/projects/a58_simba/html/index.h
tm 

Nasional, regional 

COREMAP (Coral Reef 
Rehabilitation and Management 
Program) 

Proyek pemetaan dan rehabilitasi terumbu karang  
http://eco-web.com/cgi-
local/framecontext?a=index/index.html&b=register/0
3162.html 

Regional, 
mempunyai link ke 
berbagai situs yang 
berhubungan dengan 
sumber daya alam. 

Situs-situs konservasi di 
Indonesia 

Menyediakan link ke berbagai situs yang berkaitan 
dengan sumber daya alam (cukup lengkap) 
http://users.bart.nl/~edcolijn/links.html 

 

EcoScience Informasi lingkungan, konsultasi, bimbingan 
penelitian yang menyangkut lingkungan hidup 
http://tile.net/lists/ecoscienceindonesia.html 

Miling list 
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Catatan: 
!" Dalam menggali informasi selengkap-lengkapnya, user dapat menggunakan mesin pencari (search engine) yang 

banyak dijumpai di internet, seperti web ferret, www.yahoo.com, www.altavista.com, www.hotboot.com, 
www.lycos.com, dan lain-lain. Selain dari tabel diatas masih cukup banyak situs lain yang berguna dan dapat 
membantu pemerintah daerah dalam mendapatkan berbagai informasi penting. 

!" Tanda asterik (*) menunjukkan situs yang direkomendasikan bagi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan 
ketersediaan data sumber daya alam. 

!" Beberapa pemerintah daerah di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini telah pula melakukan pengumpulan 
berbagai informasi penting.  Sebagai contoh, pemerintah daerah Kalimantan Timur telah melakukan 
pengumpulan informasi sebagai berikut: 

!" Pertamina UPPDN VI Balikpapan: jenis produksi Pertamina 
!" Kanwil BPN dan Bappeda: peta geologi, peta jenis/kelas tanah, curah hujan, dll. 
!" Kanwil Dephub: daftar pelabuhan laut, dermaga khusus migas 
!" Kanwil Deptamben: daftar kontraktor PT Bukit Asam, daftar kontrak karya emas, produksi 

pertambangan 
!" Bapedalda: usaha/kegiatan wajib AMDAL, laboratorium lingkungan, kasus lingkungan 
!" BPN Kotamadya Balikpapan: data lahan utama (cadangan pada awal dan akhir tahun) 
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A3.  Contoh Analisis Ekonomi untuk Membentuk Strategi Dasar 
Perencanaan Pembangunan Daerah: Kasus Kalimantan Timur 

A.  Mengamati Potensi Ekonomi 

1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Sektoral 

a. Tujuan Analisis 

1. Mengestimasi pertumbuhan PDRB 
2. Melihat pertumbuhan ekonomi secara sektoral 
3. Melihat karakteristik sektor berdasarkan kontribusi outputnya 
4. Melihat karakteristik sektor berdasarkan kontribusi nilai tambahnya. 

b. Analisis Data 

Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur (Kaltim) secara sektoral dapat dilihat pada Tabel 
A1 dan Gambar A1 sebagai berikut: 

 
Gambar A1. Pertumbuhan sektoral PDRB Kaltim selama 1993-1997 

 
Sepuluh sektor yang memiliki output terbesar di Kaltim pada 1995 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel A2. Sepuluh Sektor dengan Output Terbesar di Kaltim 1995 

Peringkat Sektor Nilai (Juta Rp) Komposisi (%) 
1 Gas alam cair 5,682,809 16.53% 
2 Industri pengilangan minyak bumi 4,466,340 12.99% 
3 Penambangan gas bumi 3,279,343 9.54% 
4 Penambangan minyak bumi 3,212,611 9.35% 
5 Industri kayu, bambu, rotan 2,891,752 8.41% 
6 Perdagangan 1,792,293 5.21% 
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7 Bangunan 1,741,018 5.06% 
8 Batubara 1,414,451 4.11% 
9 Kayu 1,378,008 4.01% 

10 Industri kimia 1,075,366 3.13% 
 Jumlah (1 sd 10) 26,933,991 78.36% 
 Sektor lain 7,439,895 21.64% 
 Total 34,373,886 100.00% 

Sumber: Tabel IO Kaltim 1995 

 
Jika ditinjau dari nilai tambah yang dihasilkan, maka urutan peringkat ini berubah 

meskipun empat peringkat utama tetap diduduki oleh sektor migas: 

Tabel A3.  Sepuluh Sektor dengan Nilai Tambah Terbesar di Kaltim pada Tahun 1995 

Peringkat Sektor Nilai (Juta Rp) Komposisi (%) 
1 Gas alam cair 3,036,000 8.83% 
2 Industri pengilangan minyak bumi 2,982,000 8.68% 
3 Penambangan gas bumi 2,603,000 7.57% 
4 Penambangan minyak bumi 1,870,000 5.44% 
5 Perdagangan 1,533,000 4.46% 
6 Pengolahan kayu 1,387,000 4.04% 
7 Kayu 1,159,000 3.37% 
8 Batubara 983,000 2.86% 
9 Jasa penunjang angkutan 800,000 2.33% 

10 Perbankan dan asuransi 711,000 2.07% 
 Jumlah (1 sd 10) 17,064,000 49.64% 
 Sektor lain 4,731,000 13.76% 
 Total 21,795,000 63.41% 

Sumber: Tabel IO Kaltim 1995 
 

c. Implikasi dalam Strategi Perencanaan Pembangunan 

• Ekonomi Kaltim masih sangat bertumpu pada sumber daya alam.  Sektor ini memiliki 
keterbatasan untuk dapat terus dikembangkan.  Pada strategi jangka pendek, pemanfaatan 
sektor ini diarahkan sebagai sumber pemasukan utama daerah, sedangkan untuk jangka 
panjang pemda harus memikirkan alternatif sektor tumpuan.  

• Pemanfaatan (eksploitasi) sumber daya alam harus dibarengi dengan pemeliharaan, 
perbaikan dan minimalisasi dampak lingkungan, sehingga perlu dialokasikan anggaran 
tertentu untuk kegiatan ini. 

• Untuk mengetahui potensi sumber daya alam yang dimiliki, Pemda harus memiliki 
informasi mengenai sumber daya alam yang baik. 
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2. Analisis Sektor Kunci Dengan Menggunakan Forward Dan Backward Process 

a. Tujuan  

Dari analisis IO dapat dilihat sektor-sektor kunci yang memiliki Backward Linkages (keterkaitan 
kebelakang) atau disebut juga derajat kepekaan yang tinggi dan Forward Linkages (keterkaitan 
kedepan) atau daya sebar yang tinggi. Sektor yang mempunyai daya penyebaran tinggi 
menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai daya dorong yang cukup kuat dibanding sektor 
lainnya. Sedangkan sektor yang mempunyai derajat kepekaan yang tinggi menunjukkan bahwa 
sektor tersebut mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sektor lain. 

b. Analisis Data 

Tabel A.4.  Sektor-sektor dengan Backward Linkage dan Forward Linkage Terbesar di Kaltim (1995) 

Sektor BL  Sektor FL 
Daging, sayuran, buah-buahan 
dan susu olahan 

1.92  Pengilangan minyak bumi 3.27 

Barang karet dan plastik 1.91  Perdagangan 3.15 
Listrik, gas, air minum 1.85  Penambangan minyak bumi 2.84 
Industri minyak makan 1.73  Industri kimia 2.36 
Industri kimia 1.68  Perbankan dan asuransi 2.06 
Angkutan udara 1.68  Penambangan gas 1.91 
Konstruksi 1.65  Angkutan darat 1.60 
Barang galian bukan logam 1.64  Padi 1.49 
Pengilangan minyak bumi 1.64  Jasa penunjang angkutan 1.49 
Hotel dan restoran 1.62  Angkutan laut dan sungai 1.48 
Industri kayu, bambu dan rotan 1.62  Konstruksi 1.47 
Angkutan darat 1.61  Penggalian 1.43 
Gas alam cair 1.61  Penambangan batubara 1.42 
Ikan kering dan asin 1.52  Barang karet dan plastik 1.38 
Angkutan laut dan sungai 1.46  Industri kayu, bambu dan rotan 1.37 

Sumber:  Diolah dari IO Kaltim 1995 

 
c. Implikasi dalam Strategi Perencanaan Pembangunan 

• Sektor yang mempunyai BL dan FL yang tinggi hendaknya mendari sektor yang 
diprioritaskan untuk dikembangkan.  Sektor tersebut akan memberikan dampak positif yang 
besar pada perekonomian daerah. 

3. Analisis Sektor Basis Andalan 

a. Tujuan 
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Menganalisis sektor basis andalan. 

Cara perhitungan LQ (Location Quotient) cukup sederhana, yaitu dengan melihat share 
sektoral PDRB dibandingkan dengan share sektoral PDB.  

GDP
Sn

GRDP
Sl

LQ
i

i

=  

dengan:  

Sli = sektor pada PDRB 
Sni = sektor pada PDB 

b. Analisis Data 

Berdasarkan analisis LQ, sektor andalan Kaltim adalah pertambangan, industri 
pengolahan dan transportasi dan komunikasi. 

Tabel A.5.  Hasil Perhitungan Location Quotient di Kaltim (Tahun 1994-1997) 

No. Sektor 1994 1995 1996 1997 
1 Pertanian 0.4849 0.5642 0.5894 0.6082 
2 Pertambangan 3.2692 3.3771 3.3005 3.4702 
3 Industri Pengolahan 1.4924 1.3342 1.3002 1.2457 
4 Listrik, air dan gas 0.2688 0.2611 0.2520 0.2505 
5 Konstruksi 0.3804 0.3850 0.3897 0.3997 
6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 0.5262 0.5426 0.5544 0.5497 
7 Transportasi dan Komunikasi 1.2644 1.3675 1.4447 1.4156 
8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 0.3916 0.3884 0.3955 0.3916 
9 Jasa-jasa 0.2268 0.2446 0.2646 0.2741 

Sumber: Data diolah dari PDRB Kaltim dan PDB Indonesia 
 

c. Implikasi dalam Strategi Perencanaan Pembangunan 

• Kembali terlihat bahwa sektor andalan di Kaltim adalah sektor Pertambangan.  Distribusi 
dari sektor ini umumnya didominasi oleh swasta atau pemerintah pusat.  Sektor ini sangat 
berpengaruh pada penerimaan daerah, karenanya menjaga kesinambungan produksi dari 
sektor ini merupakan prioritas pengeluaran daerah. 

• Sedangkan sektor andalan lainnya yaitu industri pengolahan dan transportasi & komunikasi, 
dapat menjadi prioritas belanja daerah. 
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B. Potensi Keuangan (Anggaran) 

1. Analisis Tax-Effort 

a. Tujuan 

Mengestimasi kemampuan daerah dalam menghasilkan pajak lokal. 

b. Analisis Data 

Tax-effort dihitung dengan cara membagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap 
PDRB daerah. Sedangkan untuk melihat indeksnya maka nilai TE tersebut dibagi dengan rerata 
TE nasional dan dikali 100. Untuk Indonesia biasanya dibagi dalam dua kategori yaitu dengan 
memasukkan sektor migas dan tanpa memasukkan sektor migas. 

PDRB
PADTE=    dan   100* x

AvTE
TETE 





=  

Pada Tabel A.6 terlihat bahwa tax-effort propinsi Kaltim pada tahun 1996 masih rendah 
dibanding rata-rata nasional.  TE kaltim hanya sekitar 13% untuk penjaringan pajak dengan 
migas dan 25% untuk yang tanpa migas dibandingkan rerata nasional. 

c. Implikasi dalam Strategi Perencanaan Pembangunan 

• Pemerintah daerah diharapkan dapat memperbaiki kinerja administrasi pengumpulan pajak, 
sehingga dapat meningkatkan sisi penerimaan pada RAPBD. 

 

Tabel A.6. Hasil Perhitungan Tax Effort di Indonesia 

Propinsi Dengan migas Tanpa migas 
 TE TE* TE TE* 

Dista Aceh 12.01 23.61 21.27 39.87 
Sumatera Utara 68.26 134.19 69.39 130.06 
Sumatera Barat 27.7 54.46 27.7 51.92 
Riau 17.77 34.93 43.62 81.76 
Jambi 20.06 39.44 20.65 38.70 
Sumatera Selatan 35.99 70.75 42.02 78.76 
Bengkulu 12.54 24.65 12.54 23.50 
Lampung 44.78 88.03 44.78 83.93 
DKI Jakarta 201.47 396.07 201.47 377.61 
Jawa Barat 243.69 479.07 253.22 474.61 
Jawa Tengah 186.48 366.60 194.1 363.80 
Dista Yogyakarta 24.37 47.91 24.37 45.68 
Jawa Timur 222.17 436.77 222.31 416.67 
Kalimantan Barat 14.71 28.92 14.71 27.57 
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Kalimantan Tengah 4.76 9.36 4.76 8.92 
Kalimantan Selatan 20.84 40.97 20.86 39.10 
Kalimantan Timur 6.76 13.29 13.51 25.32 
Sulawesi Utara 13.99 27.50 13.99 26.22 
Sulawesi Tengah 13.02 25.60 13.02 24.40 
Sulawesi Selatan 60.79 119.51 60.79 113.94 
Sulawesi Tenggara 9.78 19.23 9.78 18.33 
Bali 32.85 64.58 32.85 61.57 
NTB 24.11 47.40 24.11 45.19 
NTT 33.67 66.19 33.67 63.11 
Maluku 8.49 16.69 8.53 15.99 
Irian Jaya 5.26 10.34 5.43 10.18 
Rata-rata 50.867  53.353  

 

2. Analisis Faktor-Faktor Perubahan Penerimaan Asli Daerah (PAD) 

Tujuan: 

• Mengetahui posisi relatif komponen PAD daerah tersebut terhadap daerah lainnya di 
Indonesia. 

• Memprediksi perubahan penerimaan akibat pemberlakuan peraturan baru (misalnya UU 
no.22/1999 dan UU no.25/1999) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi komponen dalam PAD adalah: 
a. Pajak 

• Komponen yang dominan adalah pajak kendaraan bermotor 
• Jumlah kendaraan bermotor yang ada menjadi faktor yang berpengaruh dalam PAD 
• Pajak yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah pajak pengambilan dan 

pengolahan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air 
permukaan. 

b. Retribusi 
• Didefinisikan sebagai “user-charges” yaitu biaya yang dikenakan ke konsumen pengguna 

jasa publik 
• Jumlah penduduk yang dilayani menjadi faktor yang berpengaruh 

c. Laba perusahaan daerah 
• Didefisikan sebagai bagian keuntungan yang diberikan kepada pemerintah daerah 
• Tergantung pada profit perusahaan daerah; sedangkan profit tergantung pada penjualan 

dan biaya produksi 
• Indikator penjualan (sales) adalah pertumbuhan ekonomi 
• Indikator biaya adalah jumlah tenaga kerja 
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Analisis dan Implikasi PAD terhadap strategi kebijakan pembangunan: 

Untuk ini perhatikan perhatikan Tabel A.8 dan A.9. 

• Pada tahun anggaran 1996/1997 komposisi penerimaan pajak PAD propinsi Kaltim hanya 
15.13% dari total anggaran penerimaan, sedangkan rata-rata propinsi di Indonesia adalah 
27.02%. Pada tahun anggaran yang sama, penerimaan pajak PAD Kaltim hanya sekitar 
1.3% dari total seluruh pajak PAD dari seluruh Indonesia. 

• Pada tahun anggaran 1996/1997 komposisi penerimaan retribusi PAD propinsi Kaltim 
adalah 6.82% dari total anggaran penerimaan, sedangkan rata-rata propinsi di Indonesia 
adalah 5.27%. Sedangkan penerimaan retribusi PAD Kaltim hanya sekitar 3% dari total 
seluruh retribusi PAD seluruh Indonesia. 

• Pada tahun anggaran 1996/1997 komposisi penerimaan laba BUMD pada PAD propinsi 
Kaltim adalah 0.62% dari total anggaran penerimaan, sedangkan rata-rata propinsi di 
Indonesia adalah 0.63%. Pada tahun anggaran yang sama, penerimaan laba BUMD PAD 
Kaltim hanya sekitar 2.28% dari total seluruh laba BUMD PAD dari seluruh Indonesia. 

• Pada tahun anggaran 1996/1997 komposisi penerimaan dari PAD Kaltim adalah 24.79% 
dari total penerimaan anggaran atau sekitar 1.67% dari total PAD seluruh Indonesia. 

• Dari kondisi diatas, terlihat bahwa komposisi PAD Kaltim masih sangat rendah secara 
nasional. Untuk penerapan otonomi daerah setidaknya komposisi ini harus lebih tinggi, 
karena bagaimanapun otonomi daerah berkaitan dengan kemampuan daerah membiayai 
dirinya sendiri. 

3. Analisis Faktor-Faktor Perubahan Penerimaan Bagi-Hasil Daerah (PBHD) 

Tujuan: 

• Mengetahui posisi relatif komponen PBHD daerah tersebut terhadap daerah lainnya di 
Indonesia. 

• Memprediksi perubahan penerimaan akibat pemberlakuan peraturan baru (misalnya UU 
no.22/1999 dan UU no.25/1999) 

Sesuai dengan peraturan yang ada, pajak dibagi dalam beberapa jenis dengan tanggung jawab 
dan bagi hasil yang bervariasi (lihat Tabel A.7). 

Analisis dan Implikasi Bagi Hasil (Pajak dan non-pajak) terhadap strategi kebijakan 
pembangunan: 

• Pada tahun anggaran 1996/1997 komposisi PBHD dari pajak propinsi Kaltim adalah 
12.11% dari total penerimaan anggaran, sedangkan rata-rata propinsi di Indonesia adalah 
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5.84%. Sedangkan PBHD dari pajak Kaltim adalah sekitar 4.8% dari total seluruh PBHD 
dari pajak dari seluruh Indonesia. 

• Pada tahun anggaran 1996/1997 komposisi PBHD bukan pajak propinsi Kaltim adalah 
22.45% dari total penerimaan anggaran, sedangkan rata-rata propinsi di Indonesia adalah 
3.64%. Sedangkan PBHD bukan pajak Kaltim adalah sekitar 14.29% dari total seluruh 
PBHD bukan pajak dari seluruh Indonesia. 

• Pada tahun anggaran 1996/1997 komposisi PBHD (pajak dan bukan pajak) propinsi 
Kaltim adalah 34.56% dari total penerimaan anggaran, sedangkan rata-rata propinsi di 
Indonesia adalah 9.45%.  Sedangkan PBHD (pajak dan bukan pajak) Kaltim adalah 
sekitar 8.46% dari total seluruh PBHD (pajak dan bukan pajak) dari seluruh Indonesia. 

• Dari kondisi diatas, terlihat bahwa PBHD pada propinsi Kaltim diatas rata-rata nasional, 
terutama pada PBHD bukan pajak.  Hal ini disebabkan PBHD bukan pajak tersebut 
didominasi oleh pos-pos yang berbasis sumber daya alam, terutama kehutanan dan 
pertambangan. 

• Perubahan yang akan terjadi pada komposisi persentase bagi hasil pusat-daerah (UU 
no.22/1999 dan UU no.25/1999) diprediksi akan menyebabkan kenaikan penerimaan 
pada pos ini.  

A.7.  Pendapatan, Bagi Hasil dan Tanggung Jawabnya 

Pendapatan              Tanggung jawab          Disposisi Penerimaan   
 Basis Tarif Adm. Pusat Dati 1 Dati 2 
Penerimaan migas C C C 100.0 0.0 0.0 
Pajak penghasilan C C C 100.0 0.0 0.0 
PPN C C C 100.0 0.0 0.0 
Bea masuk C C C 100.0 0.0 0.0 
Cukai C C C 100.0 0.0 0.0 
Pajak ekspor C C C 100.0 0.0 0.0 
PBB C C C 100.0 0.0 0.0 
Royalti kehutanan C C C 55.0 30.0 15.0 
Kontrak kehutanan C C C 30.0 56.0 14.0 
Sewa tanah pertambangan C C C 65.0 19.0 16.0 
Royalti pertambangan C C C 30.0 56.0 14.0 
Pajak ganti nama tanah C C C 20.0 16.0 64.0 
Registrasi kendaraan bermotor & pajak 
ganti nama 

C C,P P 0.0 100 0.0 

Pajak BBM C C,P,M P,M 0.0 10.0 90.0 
Pajak hotel dan restoran C C,M M 0.0 0.0 100 
Pajak hiburan C C,M M 0.0 0.0 100 
Pajak penerangan jalan raya C C,M M 0.0 0.0 100 
Pajak reklame C C,M M 0.0 0.0 100 
Pajak registrasi bus C C,M M 0.0 0.0 100 
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Pajak mineral C C,M M 0.0 0.0 100 
Pajak penggunaan air tanah C C,M M 0.0 0.0 100 
Pajak daerah/lokal lainnya C C,M M 0.0 0.0 100 
Keterangan: 
C = Pemerintah pusat 
P = Pemerintah propinsi (Dati I) 
M = Pemerintah Kabupaten (Dati II) 
Sumber: Departemen Keuangan 
 

Demikianlah beberapa contoh saja bagaimana analisis ekonomi dapat menjadi alat bantu 
dalam penyusunan strategi pembangunan. 
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Tabel A.8.              
Komposisi Pendapatan Utama Daerah Menurut Sumber Penerimaannya (%) tahun 1996/1997      

  Penerimaan Daerah Sendiri  Penerimaan Bagi Hasil Bantuan & Sumbangan Pusat Peneri- Total 
Propinsi Pajak Retribusi Laba 

BUMD 
Lain-lain Jumlah Pajak Non-

pajak 
Jumlah Rutin Pem-

bangunan 
Jumlah maan 

Lainnya 
Pendapatan 

              
Dista Aceh 11.18% 4.50% 0.17% 1.85% 17.70% 8.05% 2.33% 10.38% 43.47% 18.50% 61.97% 9.95% 100% 
Sumatera Utara 22.00% 2.58% 0.46% 0.48% 25.52% 3.62% 2.68% 6.29% 55.86% 7.19% 63.05% 5.14% 100% 
Sumatera Barat 26.09% 7.04% 1.01% 1.98% 36.12% 3.92% 4.46% 8.38% 17.08% 27.06% 44.14% 11.36% 100% 
Riau 25.00% 7.31% 0.78% 1.54% 34.63% 17.87% 6.19% 24.06% 8.12% 16.70% 24.81% 16.50% 100% 
Jambi 20.50% 3.85% 0.27% 0.91% 25.54% 6.16% 5.15% 11.31% 12.69% 37.32% 50.02% 13.14% 100% 
Sumatera Selatan 23.51% 5.62% 0.51% 2.68% 32.32% 8.34% 11.02% 19.36% 13.27% 22.83% 36.10% 12.22% 100% 
Bengkulu 10.67% 5.94% 1.01% 2.89% 20.50% 2.12% 3.29% 5.41% 17.92% 47.25% 65.17% 8.92% 100% 
Lampung 28.95% 6.75% 0.17% 1.05% 36.93% 3.59% 1.56% 5.15% 17.27% 32.43% 49.69% 8.23% 100% 
DKI Jakarta 46.77% 9.38% 1.39% 2.59% 60.13% 11.39% 1.65% 13.04% 10.06% 2.87% 12.93% 13.90% 100% 
Jawa Barat 28.47% 3.78% 0.32% 0.37% 32.94% 2.88% 0.69% 3.57% 55.09% 3.45% 58.54% 4.95% 100% 
Jawa Tengah 17.94% 2.90% 0.26% 0.82% 21.93% 1.64% 0.51% 2.15% 67.81% 3.82% 71.63% 4.29% 100% 
Dista Yogyakarta 21.83% 1.51% 0.91% 0.82% 25.07% 1.61% 0.75% 2.36% 53.24% 13.67% 66.91% 5.66% 100% 
Jawa Timur 25.34% 3.32% 0.02% 1.04% 29.72% 2.14% 0.65% 2.79% 56.65% 3.11% 59.76% 7.73% 100% 
Kalimantan Barat 15.94% 4.64% 0.31% 0.60% 21.49% 5.50% 8.73% 14.23% 11.47% 39.60% 51.07% 13.21% 100% 
Kalimantan Tengah 3.72% 1.00% 0.19% 0.49% 5.38% 5.12% 14.02% 19.14% 32.30% 21.83% 54.13% 21.35% 100% 
Kalimantan Selatan 14.48% 3.85% 1.74% 0.57% 20.64% 6.06% 12.03% 18.10% 22.87% 17.93% 40.79% 20.47% 100% 
Kalimantan Timur 11.36% 5.12% 0.47% 1.66% 18.61% 9.09% 16.85% 25.94% 6.59% 15.23% 21.82% 33.62% 100% 
Sulawesi Utara 13.83% 4.95% 1.08% 1.10% 20.96% 2.86% 7.95% 10.81% 19.85% 46.22% 66.08% 2.16% 100% 
Sulawesi Tengah 5.85% 2.98% 0.25% 0.41% 9.50% 1.25% 3.43% 4.68% 53.93% 29.73% 83.65% 2.17% 100% 
Sulawesi Selatan 29.44% 9.43% 0.52% 1.53% 40.92% 7.18% 6.64% 13.82% 15.88% 23.51% 39.39% 5.88% 100% 
Sulawesi Tenggara 5.37% 3.64% 1.79% 1.84% 12.64% 2.40% 8.05% 10.45% 19.29% 53.06% 72.35% 4.56% 100% 
Bali 41.88% 6.21% 0.51% 5.01% 53.61% 2.93% 1.74% 4.67% 9.44% 19.09% 28.54% 13.18% 100% 
NTB 15.06% 6.75% 1.06% 1.99% 24.85% 2.67% 2.78% 5.44% 18.70% 48.42% 67.12% 2.58% 100% 
NTT 6.69% 8.83% 0.24% 8.26% 24.02% 3.29% 1.65% 4.94% 14.42% 51.10% 65.52% 5.51% 100% 
Maluku 6.11% 3.99% 0.00% 1.62% 11.72% 5.25% 9.21% 14.46% 14.79% 48.09% 62.88% 10.95% 100% 
Irian Jaya 3.90% 1.23% 0.09% 0.70% 5.92% 5.38% 20.26% 25.64% 12.31% 21.09% 33.40% 35.03% 100% 
Timor Timur 4.53% 1.07% 1.14% 1.90% 8.63% 2.41% 2.29% 4.70% 26.33% 56.37% 82.70% 3.97% 100% 

              

Jumlah 26.48% 5.16% 0.62% 1.48% 33.73% 5.73% 3.56% 9.29% 34.82% 11.47% 46.29% 10.69% 100% 
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Tabel A.9..              
Komposisi Pendapatan Nasional Menurut Daerah Penerimaannya (%) tahun 1996/1997      

              
  Penerimaan Daerah Sendiri  Penerimaan Bagi Hasil Bantuan & Sumbangan Pusat Peneri- Total 

Propinsi Pajak Retribusi Laba 
BUMD 

Lain-lain Jumlah Pajak Non-pajak Jumlah Rutin Pembangu
nan 

Jumlah maan 
Lainnya 

Pendapatan 

              
Dista Aceh 0.84% 1.74% 0.56% 2.50% 1.05% 2.80% 1.30% 2.23% 2.49% 3.22% 2.67% 1.86% 1.99% 
Sumatera Utara 4.37% 2.63% 3.95% 1.69% 3.98% 3.32% 3.95% 3.56% 8.44% 3.30% 7.17% 2.53% 5.26% 
Sumatera Barat 1.29% 1.78% 2.15% 1.75% 1.40% 0.89% 1.63% 1.18% 0.64% 3.08% 1.24% 1.39% 1.31% 
Riau 2.26% 3.40% 3.05% 2.50% 2.46% 7.49% 4.17% 6.21% 0.56% 3.49% 1.29% 3.70% 2.40% 
Jambi 0.78% 0.76% 0.44% 0.63% 0.77% 1.09% 1.46% 1.23% 0.37% 3.29% 1.09% 1.24% 1.01% 
Sumatera Selatan 1.79% 2.19% 1.65% 3.66% 1.93% 2.94% 6.23% 4.20% 0.77% 4.01% 1.57% 2.30% 2.02% 
Bengkulu 0.30% 0.87% 1.23% 1.47% 0.46% 0.28% 0.69% 0.44% 0.39% 3.10% 1.06% 0.63% 0.75% 
Lampung 1.42% 1.70% 0.37% 0.93% 1.43% 0.82% 0.57% 0.72% 0.65% 3.68% 1.40% 1.00% 1.30% 
DKI Jakarta 41.01% 42.21% 52.38% 40.75% 41.39% 46.19% 10.75% 32.60% 6.71% 5.81% 6.48% 30.19% 23.22% 
Jawa Barat 13.83% 9.42% 6.70% 3.19% 12.56% 6.46% 2.49% 4.94% 20.34% 3.87% 16.26% 5.96% 12.86% 
Jawa Tengah 7.94% 6.59% 4.93% 6.51% 7.62% 3.36% 1.69% 2.72% 22.82% 3.90% 18.13% 4.71% 11.72% 
Dista Yogyakarta 1.37% 0.49% 2.47% 0.92% 1.24% 0.47% 0.35% 0.42% 2.55% 1.99% 2.41% 0.88% 1.67% 
Jawa Timur 12.65% 8.50% 0.44% 9.35% 11.65% 4.95% 2.40% 3.97% 21.51% 3.59% 17.07% 9.55% 13.22% 
Kalimantan Barat 0.74% 1.10% 0.62% 0.49% 0.78% 1.17% 3.00% 1.87% 0.40% 4.23% 1.35% 1.51% 1.22% 
Kalimantan Tengah 0.31% 0.42% 0.66% 0.72% 0.35% 1.96% 8.62% 4.51% 2.03% 4.17% 2.56% 4.38% 2.19% 
Kalimantan Selatan 1.06% 1.44% 5.45% 0.74% 1.18% 2.04% 6.52% 3.76% 1.27% 3.02% 1.70% 3.70% 1.93% 
Kalimantan Timur 1.30% 3.00% 2.28% 3.40% 1.67% 4.80% 14.29% 8.44% 0.57% 4.01% 1.42% 9.50% 3.02% 
Sulawesi Utara 0.49% 0.90% 1.65% 0.70% 0.58% 0.47% 2.10% 1.09% 0.54% 3.79% 1.34% 0.19% 0.94% 
Sulawesi Tengah 0.36% 0.95% 0.68% 0.46% 0.46% 0.36% 1.58% 0.83% 2.54% 4.25% 2.97% 0.33% 1.64% 
Sulawesi Selatan 2.00% 3.28% 1.51% 1.86% 2.18% 2.25% 3.35% 2.67% 0.82% 3.68% 1.53% 0.99% 1.80% 
Sulawesi Tenggara 0.16% 0.55% 2.28% 0.98% 0.29% 0.33% 1.77% 0.88% 0.43% 3.63% 1.23% 0.33% 0.78% 
Bali 2.24% 1.70% 1.17% 4.80% 2.25% 0.72% 0.69% 0.71% 0.38% 2.36% 0.87% 1.75% 1.42% 
NTB 0.47% 1.07% 1.40% 1.10% 0.60% 0.38% 0.64% 0.48% 0.44% 3.47% 1.19% 0.20% 0.82% 
NTT 0.25% 1.73% 0.38% 5.64% 0.72% 0.58% 0.47% 0.54% 0.42% 4.49% 1.43% 0.52% 1.01% 
Maluku 0.22% 0.75% 0.00% 1.06% 0.34% 0.89% 2.51% 1.51% 0.41% 4.08% 1.32% 1.00% 0.97% 
Irian Jaya 0.42% 0.69% 0.42% 1.36% 0.51% 2.71% 16.36% 7.94% 1.02% 5.29% 2.08% 9.43% 2.88% 
Timor Timur 0.11% 0.13% 1.20% 0.83% 0.17% 0.27% 0.42% 0.33% 0.49% 3.19% 1.16% 0.24% 0.65% 

              

Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 


