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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Pengelolaan Program Perumahan dan Permukiman khususnya dalam melakukan pemantauan melalui
indikator yang telah ditetapkan memerlukan data secara berkala. Pengelola program sampai saat ini masih
mengalami kesulitan dalam penyediaan data terutama karena laporan rutin yang ada belum berjalan dengan
baik. Padahal di lain pihak Susenas yang dilaksanakan olen BPS menghasilkan data yang secara teratur
diperbaharui, tetapi data mentah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.
<br />
<br />
Untuk mengatasi hal itu, diperlukan suatu model analisa yang mencakup langkah-langkah bagaimana
memanfaatkan data perumahan dan permukiman dalam Susenas tersebut supaya menjadi informasi yang
dapat digunakan untuk pemantauan program. Maka yang menjadi tujuan dalam pengembangan model ini
adalah mendapatkan cara pengembangan dan jenis indikator kesehatan lingkungan berdasarkan data yang
ada; dan mendapatkan bentuk analisis yang dapat memberikan gambaran perbedaan kondisi antar wilayah
Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, dan antara desa dengan perkotaan, serta kecenderungan perubahan
antar waktu.
<br />
<br />
Proses pengembangan model ini dilakukan melalui kajian tentang sumber dan jenis data yang ada;
indentifikasi kebutuhan informasi; penentuan indikator yang telah dikonfirmasikan dengan para pengelola
program; penyusunan bentuk analisis; kemudian dilakukan uji coba pengolahan data mentah hasil Susenas
tahun 1995 mengenai data pembuangan kotoran yang ada pada data perumahan dan permukiman.
<br />
<br />
Indikator yang dihasilkan sejauh mungkin ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip dari indikator itu sendiri
seperti sederhana dan murah; mudah dalam memperoleh data dan cepat; fokus pada elemen-eiemen kunci,
relevant spesifik. Dari segi sensitive, pengolahan data pembuangan kotoran menunjukkan angka-angka
indikator bervariasi antar daerah. Mengenai validitas, dari pengukuran tidak langsung, angka cakupan
jamban yang rendah secara konsisten diikuti dengan tingginya angka kematian bayi, demikian pula
sebaliknya.
<br />
<br />

Hasil yang diperoleh berupa cara mengkonversikan dari data perumahan dan permukiman menjadi indikator
kesehatan lingkungan. Beberapa indikator tersebut antara lain. Cakupan air bersih; cakupan pembuangan
kotoran; cakupan penggunaan air minum yang memenuhi syarat secara fisik; pembuangan limbah; cakupan
pembuangan sampah; presentase rumah dengan dengan ruang tidur yang mempunyai ventilasi; presentase
rumah dengan lantai memenuhi syarat; presentase rumah yang mempunyai ruang dapur sendiri. Penyajian
masing-masing indikator tersebut dalam bentuk tabel, dart visualisasi sehingga memudahkan pengguna
dalam melakukan analisis.
<br />
<br />
Disarankan perlu adanya peningkatan pemanfaatan data perumahan dan permukiman dalam Susenas untuk
memenuhi kebutuhan informasi melalui pembentukan tim pengolah dan analisa data; dibuat publikasi hasil
olahan dan analisa; dibuat petunjuk atau pedoman teknis pemanfaatan data tersebut; dan perlu dibuat suatu
paket program komputer yang memudahkan pengguna dalam pemanfaatan data.
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