
 
 

16 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perencanaaan 

Perencanaan berasal dari kata rencana,yang artinya rancangan atau 

rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut 

dapat diuraikan beberapa komponen penting , yakni tujuan (apa yang ingin 

dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu 

(kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang 

direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk 

masa depan). Dengan demikian suatu  perencanaan bisa dipahami sebagai 

respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe,2005:27) 

Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan 

dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara 

sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan 

sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan 

efisien. 

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua 

asapek , yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat 

digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena 

sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. 

(Listyangsih,2014:90). 
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Menurut Terry (dalam Riyadi, 2005 : 3), perencanaan adalah upaya 

untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta 

menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan 

mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk 

mencapai hasil yang di inginkan. 

Defenisi perencanaan dapat diartikan hubunggan antara apa yang ada 

sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya (what should be) yang 

bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi 

sumber. (Uno,2006 :1) 

Menurut Hasibuan (dalam Syafie, 2007:49) rencana adalah sejumlah 

keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak 

semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan 

kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong 

pembangunan, ini terkait dengan defenisi perencanaan yang merupakan upaya 

institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus 

dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan 

keunggulan dan kelemahan yang di miliki oleh wilayah tersebut. 

Berdasarkan defenisi-defenisi yang ada diatas dapat disimpulkan 

bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai 

pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai 

suatu tujuan dengan sumberdaya yang tersedia. 
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2.1.2 Fungsi Perencanaan  

 Dalam  kamus bahasa Indonesia kata fungsi merupakan kegunaan 

suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Menurut Sutarto (dalam 

Nining Haslinda 2008:22) Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang 

tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan atau 

pertimbangan lainnya.  

 Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang 

sistematik tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka 

mencapa tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan 

jadwal pelaksanaannya, didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa 

akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. 

Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas 

nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan 

tanggung jawab. 

 Menurut Siagian (2002:36) mengemukakan fungsi perencanaan dapat 

didefenisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang 

hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa 

yang datang. 

 Menurut Handoko, ( 2003: 23 ) ada dua fungsi perencanaan : 

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan 

2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, 

sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 
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 Untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan harus 

ditentukan langkah-langkah tertentu guna penetapan perencanaan yang baik, 

yaitu : 

1. Identifikasi masalah 

2. Analisis situasi 

3. Merumuskan yang hendak dicapai 

4. Menyusun garis besar semacam proposal 

5. Membicarakan proposal yang telah disusun 

6. Menetapkan komponen 

7. Penentuan tanggungjawab masing-masing komponen 

8. Menentukan outline 

9. Mengadakan kontak antar unit 

10. Pengumpulan data terkait 

11. Pengolahan data 

12. Penyimpulan data 

13. Pendiskusian rencana sesuai data 

14. Penyusunan naskah pinal 

15. Evaluasi naskah rencana 

16. Persetujuan naskah rencana 

17. Penjabaran untuk pelaksana. (Prajudi dalam Syafie, 2007; 50) 

Jadi dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus 

direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah 

patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. 
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Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara 

struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa 

yang diinginkan. 

Menurut Siagian (2003: 90-91) proses perencanaan dapat ditinjau 

dari cirri-ciri suatu rencana yang baik, yakni : 

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan s

 ebelumnya. 

2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi. 

3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami 

teknik-teknik perencanaan. 

4.  Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti. 

5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan. 

6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas. 

7. Rencana harus luas. 

8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang 

manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan. 

9. Rencana harus bersifat praktis. 

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah 

pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu 

keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam sebuah 

perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam penggunaan waktu : 

1. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif, 
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2. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan tanpa 

informasi lengkap tentang variable dan alternative, karena waktu 

diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua 

kemungkinan, 

3. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam rencana harus 

dipertimbangkan. 

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau 

jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-

jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, 

pengetahuan, dan institusi yang baik, perencanaan perumusan yang 

sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat 

menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah 

satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan 

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat 

di tingkat Pusat dan Daerah. (UU NO. 25 Tahun 2004, pasal 1). 

2.2 Pembangunan 

 Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk 

menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. 

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang 

bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja 

diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan 

daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain.  
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 Soetomo (2009:166) mengartikan pembangunan masyarakat adalah 

proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan 

demikian, peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan 

yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut 

Soetomo dikatakan peningkatan taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan 

maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat 

keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut. 

 Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan 

masyarakat, Soetomo (2009:168) mengatakan pembangunan cenderung 

dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi 

jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan. 

 Sudjana (2001:265) Pembangunan adalah proses dinamisasi, 

demokratisasi, dan modernisasi. Proses dinamisasi dimaksud bahwa 

pembangunan masyarakat adalah kegiatan edukatif untuk membangkitkan 

praserta masyarakat. Program-Program pembangunan masyarakat akan 

berhasil dengan baik apabila dapat melibatkan semua potensi yang ada di 

masyrakat untuk mencapai kemajuan masyarakat itu sendiri. Proses 

modernisasi berarti bahwa pembangunan masyarakat ialah upaya 

meningkatkan kualitas masyarakat dalam semua aspek kehidupan dengan titik 

berat pada peningkatan aspek sosial dan ekonomi. 

 Menurut Siagian (2005 : 4), mengatakan bahwa pembangunan adalah 

sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan yang 
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berencana dan dilakukan sacara sadar oleh suatu negara dan pemerintahan 

menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. 

 Dari uraian diatas penulis menyimpulkan pembangunan adalah suatu 

bentuk usaha yang dilakukan untuk memcapai suatu perubahan yang 

mengarah kepada kesejahteraan masyarakat suatu daerah. 

2.2.1 Perencanaan Pembangunan 

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan   

negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut, saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan 

secara spontan begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang disebut dengan 

perencanaan pembangunan, namun pemerintahlah yang paling banyak 

berperan terutama dalam proses perencanaan. 

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan 

sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-

tujuan  keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan 

efisien (Listyianingsih,2014:92). 

Widjojo Nitisastro (2014:92) memperincikan apa yang tercakup dalam 

perencanaan pembangunan,yaitu: 

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang 

hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang 

dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. 

2. Pilihan diantara cara-cara alternaif yang efisien dan rasional guna 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. 
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 Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu 

kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan 

pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak 

berkeputusan.  

 Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara 

kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraa pemerintah. Perencanaan 

diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumberdaya 

yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan 

pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang 

optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan 

mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan. 

 Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh 

beberapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian 

yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa. 

Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya 

dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi 

tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa 

perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, 

perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, 

menengah dan jangka pendek. Suatu  perencanaan dilihat dari segi proses dan 

mekanismenya dapat bersifat top down atau bottom up planning, dan dapat 

merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut. 
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Perencanaan pembangunan adalah melakukan persipan terlebih 

dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran 

yang telah ditentukan(Listyaningsih,2014:93). 

Sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2004, dalam rangka 

mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisie, pada dasarnya 

perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan 

fungsi pokok. Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagi berikut: 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar 

daerh, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran,  pelaksanaan, dan pengawasan 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan 

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

efektif dan adil 

Dari defenisi-defenisi diatas penulis menyimpulkan bahwa 

perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang dipilih dan dilakukan 

secara sadar untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan guna untuk 

meningkatkan kesejahteraan suatu pembangunan. 
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2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah 

Suatu perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam 

proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan 

menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasaarkan unsur-unsur 

yang membenntuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan 

suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan 

daerah. Dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, 

kemudian diambil sebuah uraiaaan secara konvergensi, akan memebentuk 

suatu pengertian yang utuh. 

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (dalam Randy R. Whiratnolo, Riant 

Nugroho D, 2006 : 41), mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam 

perencanaan pembangunan sebagai berikut :  

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang 

sering pula disebut tujuan, arah dan proritas pembangunan, pada 

unsur ini perlu ditetapkan ujuan-tujuan rencana.  

2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-

variabel pembangunan dan implikasinya.  

3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.  

4. Adanya kebijaksanaan yang konsisiten dan serasi, seperti kebijakan 

fisikal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan 

daerah. 



 
 

27 

5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti 

pertanian, industry, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.  

6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan. 

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas 

memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan 

pembangunan kerena hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan 

pembangunan maka sebelum merumuskan perencanaan pembangunan unsur-

unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu. 

Menurut Riyadi dan Deddy (dalam Mhd Asrofi,2005:7) Perencanaan 

Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang 

melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu 

tertentu. 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak 

mudah kerena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat 

kompleks dan kompreherensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari 

suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga 

pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan 

sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat 

dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi menejemen 
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yang saling terkait. Monitoring dalam prekteknya diidentikkan dengan 

pengawasan, pengendalian, atau pemantauaan terhadap aktivitas atau kegiatan 

yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaiaan 

terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan. 

Menurut Siagian dalam Riyadi (2005 : 263) Pengawasan ialah proses 

pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua 

kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi didefenisikan sebagai proses 

pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan 

tujuan pengawasan implementasi perencanaan pembangunan daerah 

dilakukan untuk : 

1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencaan dilaksanaakan sesuai 

dengan yang telah ditetapkan. 

2. Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi 

dan perannya masing-masing.  

3. Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau 

instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait. 

4. Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga 

dapat dihindari. 
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2.4 Faktor Penghambat dalam Perencanaan 

 Menurut Riyadi dan Deddy (2005 : 349) Beberapa hal yang sering 

menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara 

umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :  

1. Keadan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya 

kepentingankepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan 

pembangunan. 

2. Kondisi Sosial Ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan financial 

daerah. karene kemempuan financial memiliki peran penting untuk dapat 

merumuskan perencanaan yang baik. 

3. Budaya atau Kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak 

diberdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal akan 

sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap 

implementasinya 

  Menurut Todaro, (2000:67) dalam perumusan perencanaan 

pembanguan bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa 

masalah khusus tertentu, yaitu : 

1. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.  

2. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal. 

3. Gojolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi 

sebelumnya. 

4. Kelemahan kelembagaan. 
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5.  Kurangnya kemauan politik. 

2.5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan 

Pengembangan (BAPPEDALITBANG) 

  Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan 

pengembangan (BAPPEDALITBANG) merupakan suatu badan yang 

dibentuk oleh pemerintah daerah dengan memiliki tugas dan fungsi untuk 

menjalankan tugasnya dalam melaksanakan perencanaan pembangunan 

daerah dengan tujuan untuk memperbaharui pembangunan. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 

Pengembangan (BAPPEDALITBANG) mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam ruang lingkup 

perencaaan pembangunan daerah. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yakni pasal 

2 nya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bappeda, 1 (satu) orang 

Sekretaris dan 5 (Lima) orang Kepala Bidang. 

Adapun tugas pokok dan fungsi BAPPEDALITBANG Kuantan 

Singingi adalah: 

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; 
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2. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan 

pembangunan daerah; 

3. penyiapan dan penyusunan KU-APBD, KU-PAPBD, PPAS, dan PPAS 

Perubahan; 

4. penyiapan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD; 

5. penyiapan dan penyusunan RTRW dan RDTRK; 

6. penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan 

pengembangan; 

7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; 

8. pelaksanaan pengukuran IPM; 

9. pengkoordinasian penelitian dan mengadakan kerja sama penelitian 

dengan lembaga-lembaga penelitian lainnya; 

10. penyiapan bahan dalam rangka publikasi hasil-hasil penelitian dan 

pengembangannya; 

11. pemeliharaan hasil-hasil penelitian dan pengembangannya serta 

penyusunan statistik perkembangan penelitian dan pengembangannya 

12. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan; 

13. pelaksanaan kerja sama perencanaan pembangunan antar daerah dan 

antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri; 

14. pelaksanaan kerja sama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 

15. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan; 
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16. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan 

pembangunan 

17. pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 

sebagai bahan penyusunan RKPD; 

18. pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang perencanaan 

pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan 

19. pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud 

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan 

fungsi; 

20. pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam 

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 

21. pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada 

dalam penguasaannya; 

22. penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP; 

23. pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan 

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 

24. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perencanaan pembangunan; 

25. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait 

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 

26. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 
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27. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 

28. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan 

29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

pokoknya. 

2.6 Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif Islam 

 Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah 

pembangunan dalam kajian Islam sebelum merencanakan sebuah 

pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga 

harus mempunyai sebuah perancaan dalam kehidupan kita sehari. 

Sehubungan dengan hal ini sebagaimana dalam firman Allah S.W.T : 

َ َخبِ  َ إِنَّ َّللاَّ ا قَدََّمْت لَِغٍد َواتَّقُىا َّللاَّ َ َوْلتَنظُْر نَْفٌس مَّ ا يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُىا اتَّقُىا َّللاَّ ََ لُىَن ﴿ريٌر ِِ ََ ﴾٨١تَْع  

 Artinya:  

 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-Hasyr:18). 

 Dari penjelasan ayat diatas, bahwa manusia diperintahkan untuk 

memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah Swt, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan 

kehidupan yang sebelumnya (kemarin).  

 Di samping itu kata perhatikanlan mengandung makna bahwa manusia 

harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus 
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mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi 

hari esok. Sesungguhnya tanpa kita sadari, dalam diri kita sendiri.Allah 

S.W.T telah menciptakan kita juga melalui sebuah perencanna. Sebagaiman 

dalam firman Allah S.W.T : 

﴾٨١لَتَْرَكبُنَّ طَبَقًا َعن طَبٍَق ﴿          

   

 Artinya: Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam 

kehidupan). (AlInsyiqaaq : 19) 

 Yang dimaksud dengan tingkat demi tingkat ialah dari setetes air mani 

sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai 

dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali.Dan Allah-

lah maha sempurna dalam perencanan. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Nur’ainina (2015), melakukan penelitian dengan judul, Analisis 

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar,dapat disimpulkan bahwa peranan 

Bappeda di kecamatan koto Kampar hulu kabupaten Kampar belum efektif 

karena disebabkan oleh beberapa hal diantaranya, disebabkan oleh faktor 

ekonomi,keterbatasan SDM dan SDA dan lemahnya peran serta pemerintah 

daerah. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Bappeda untuk mengatasi dan 

memperbaiki masalah tersebut dengan melakukan berbagai macam cara untuk 

mrningkatkan peran serta Bappeda dalam pembangunan daerah. 
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2.8 Defenisi Konsep  

Konsep adalah Abstraksi dari fenomena.Didalam fenomena terdapat 

definisi-definisi dan konsep-konsep.Arti dari konsep itu sendiri adalah istilah 

atau pengertian singkat atau abstraksi dari fenomena. (Husni Thamrin, 2008; 

52) Dalam penelitian ini dijelaskan dari masing-masing konsep untuk 

menghindari salah pengertian, maka definisi yang dipakai dalam penelitian 

ini dikemukakan sebagai berikut : 

1. Analisis Pelaksanaan Fungsi adalah kajian tentang kerja yang 

dilaksanakan oleh pegawai dalam melaksanakan fungsi yang diembankan 

kepadanya. dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 

2. Bappeda adalah badan yang dibentuk oleh kepala daerah yang tugasnya 

membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian umum tugas 

dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. 

3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 

4. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik, baik 

kepentingan masyarakat disegala bidang, baik kabupaten maupun kota. 

Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan 

prinsip-prinsip menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, 
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berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga 

kemajuan dan kesatuan daerah 

5. Perencanaan Pembangunan adalah serangkain kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan dimasa akan datang berdasarkan sumber yang ada guna 

sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

6. Koordinasi merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan 

aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai 

komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. 

7. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan 

organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

8. evaluasi adalah proses pengukuran dan pembandingan dari hasil-hasil 

yang seharusnya dicapai. 

2.9 Konsep Operasional 

Operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variable sehingga dengan pengukuran tersebut dapat 

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk di analisa dari 

variable tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis membuat variabel penelitin dengan 

beberapa indikator. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Analisis 

Fungsi Bappeda dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Kuantan 

Singingi, dengan indikaror berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan 
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Singingi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi,yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Operasional Variabel 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Fungsi Bappeda 

dalam menyusun 

perencanaan 

pembangunan 

daerah (Perda 

Nomor 5 Tahun : 

2008) 

 

 

 

 

 

 

1.Perumusan 

Perencanaan 

pembangunan 

a.Kemampuan dalam 

merencanakan. 

b.Pengolahan data 

c.Perencanaan tepat 

waktu 

2.Pelaksanaan 

pembangunan 

a.Koordinasi. 

b.Konsultasi 

perencanaan. 

c.Pengendalian 

pembangunan 

3.Menilai 

pelaksanaan 

pembangunan 

a.Monitoring. 

b.Evaluasi. 

c.Pencapaian tujuan 

4.Pelaksanaan 

tugas lain 

a.Pengamatan 

lapangan. 

b.Memantau 

persiapan  

perkembangan 

pelaksanaan 

perencanaan. 

c.Pengembangan 

perencanaan 

pembangunan 

 (Sumber:Perda No.5 tahun 2008) 
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2.10 Kerangka Berfikir 
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