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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pembangunan 

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang lebih menarik untuk 

diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat 

mengartikan kata pembangunan. Beberapa pengenrtian tentang pembangunan 

telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik maupun pakar social. Pengertian 

pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. 

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Peroses 

pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan social budaya. 

Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang senantiasa bergerak maju 

tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan dikonsepkan 

sebagai usaha pemerintah saja. 

Pada hakikatnya, penertian pembangunan secara umum adalah proses 

perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang baik berdasarkan 

norma-norma tertentu. mengenai pengertian pembangunan para ahli memberikan 

defenisi yang bermacam-macam yaitu: 

a. Siagian (2005:4) bahwa pembangunan adalah sebagai usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara 

sadar oleh bangsa, Negara dan pemerintah maju modrenisasi dalam 

rangka pembinaan bangsa. 

b. Todaro 1998 (Dalam Listi Yaningsih 2014) mengatakan 

pembangunan adalah proses multimensi yang mencakup perubahan-
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perubahan penting dalam struktur social, sikap-sikap rakyat dan 

lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality) pemberantasan 

kemiskinan absolute. 

c. Afifudin (2012:42) Pembangunan adalah perubahan dalam arti 

mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat 

yang lebih baik dari kondisi sekarang. Dimana kondisi yang lebih 

baik harus dilihat dari dalamcakupan dari keseluruhan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik 

dalam arti penting dalam taraf kehidupan, akan tetapi juga dalam 

segi-segi kehidupan lainnya, karena dapat dipastikan bahwa suatu 

segi kehidupan mampu saling berkaitan erat dengan segi-segi 

lainnya. 

d. Todora Smith (2006:28) Pembangunan merupakan suatu kenyataan 

fisik sekaligus tekat masyarakat untuk berupaya keras, sebisa 

mungkin dalam melalui serangkaian kombinasi proses social, 

ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba 

lebih baik. 

Bedasarkan defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu 

merupakan suatu proses kegiatan usaha yang secara sadar dilakukan oleh 

masyarakat, dan pada prinsipnya menuju kepada arah yang lebih bail. 

Pembangunan suatu bangsa tidak hanya dilakukan tidak hanya dilakukan dan 

dibedakan kepada sekelompok orang saja melainkan juga harus melibatkan rakyat 
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banyak yang juga akan menjadi subjek dan sekaligun objek dari pembangunan itu 

sendiri. Pembangunan merupakan semacam arah perjalanan yang sedang 

ditempuh manusia pada saat tertentu, sehingga sejauh mungkin harus meikut 

sertakan masyarakat untuk menentukan pilihan-pilihannya yang mendasar. 

2.1.1 Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola suber daya-sumber daya 

dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan 

sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi). Dalam 

pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok permasalahan adalah 

terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada 

kekhasaan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi 

sumberdaya manusia , kelembagaan, dan sumber daya fisik secara local 

(daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang 

berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk 

menciptakan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. 

Subandi (2014.133) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 

proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan 

industry-industri artenatif, perbaikan kepastian tenaga kerja yang ada 

untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-

pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan usaha-

usaha baru. 
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Tujuan dari setiap pembangunan ekonomi daerah adalah untuk 

meningkatkan jmlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya 

harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah dengan partispasi masyarakatnya, 

dengan dukungan sumber daya yang ada harus mampu menghitung  

potensi sumberdaya yang ada. 

2.1.2 Administrasi Pembangunan 

Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang dari 

suatu administrasi pembangunan (comparative administration), yang 

merupakan upaya untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi dan 

untuk penyempurnaan system administrasi di negara-negara tersebut. 

Perkembangan ilmu administrasi pembangunan didorong oleh lembaga 

internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badannya, 

serta badan-badan pemerintah di Negara maju yang berupaya membantu 

Negara-negara berkembang dalam pembangunannya. Administrasi 

pembangunan sesungguhnya meliputi dua pengertian, yaitu administrasi 

dan pembangunan. 

Andrew Dunser dalam Lukman Hakim (2016:37) Administrasi 

adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah 

diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya ditentukan oleh dua orang 

manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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 Siagian dalam Lukman Hakim (2016:38) Pembangunan adalah 

suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan 

secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modrenitas 

dalam rangka pembinaan bangsa. 

Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan 

oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suau 

bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka 

usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

2.2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2014 RKPD merupakan 

singkatan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode satu tahun atau disebut rencanan pembangunan tahunan 

daerah. RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas 

bidang pembangunan daerah dan rencana kerja pendanaan dan perkiraan maju. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) adalah rencanan 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah Daerah dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan  

ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pengguna anggaran adalah pejabat 

pemegang kewenangan penggunan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi SKPD yang di pimpinnya yang dijabarkan dalam bentuk RKPD. 

Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) adalah rencanan program prioritas dan patokan batas 
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maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) untuk setiap program sebagian acuan dalam penyusunan RKA-SKPD 

sebelum disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) dikendalikan dan dievaluasi oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), pengendalian berupa 

pengendalian kebijakan dan penegendalian pelaksanaan serta evaluasi terhadap 

hasil pelaksanaan. 

Pemerintah Daerah menyusun RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD 

dengan tahap penyusunan RKPD dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Persiapan penyusunan RKPD. 

2. Penyusunan rencana awal RKPD. 

3. Penyusinan rancangan RKPD. 

4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

RKP. 

5. Perumusan rancangan akhir RKPD. 

6. Penetapan RKPD. 

Penyusunan RKPD harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran 

dan program yang telah ditetapkan RPJMD. Penyusunan RKPD mengacu pada 

pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah 

kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran I 

Peraturan Mentri ini. 
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BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD yang 

meliputi: 

1. Pengendalian kebijakan. 

2. Pengendalian pelaksanaan. 

3. Evaluasi hasil. 

Pengendalian kebijakan bertujuan untuk menjamin bahwa RKPD telah 

disusun sesuai tahapan dan tatacara yang telah ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan 

daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKP. 

Pengendalian pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran 

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator 

kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan 

rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Pelaporan Anggaran 

Sementara ( PPAS) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (RAPBD). Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya 

serap, capaian kinerja program atau kegiatan mencakup masukan (input), keluaran 

(output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 32 tahun 

2004 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah  wajib 

menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas 

pembangunan daerah, rancangan kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan 
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langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partispasi 

masyarakat, dengan mengaju kepada Rancangan Kerja Pemerintah (RKP). 

2.3 Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi berkaitan dengan produksi imformasi mengenai nilai-nilai atau 

keberhasilan kebijakan, evaluasi member imformasi yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai kinerja kebijakan.Yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan 

kesempatan telah tercapai melalui tindakan public, evaluasi memberi sumbangan 

pada klarifikadi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan 

dan target. 

Evaluasi program kebijakan adalah suatu usaha sistematis untuk 

menentukan seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi (Dunn, 

2003:167). Keberadaan evaluasi adalah suatu yang sangat penting untuk 

mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat di capai ketika suatu kebijakan 

itu dilaksanakan. Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada 

disiplin ketat tentang waktu (Dunn, 2003:169). 

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk 

menentukan seberapa kesenjangan antara pencapaian dan pengharapan suatu 

kebijakan public. Tugas selanjutnya adalah bagaimana cara mengurangi dan 

menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan public harus dipahami 

sebagai suatu yang positif. 

Ciri-ciri evaluasi kebijakan: 

1. Menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja 

kebijakan. 
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2. Evaluasi mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksanaan 

kebijakan dan target kebijakan. 

3. Prosedur dapat dipertanggung jawabkan secara metodologi. 

4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. 

5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan. 

2.4 Monitoring dan Evaluasi 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa 

monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan 

atau kondisi, termasuk juga prilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar 

semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut 

dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang 

diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan 

menunjukan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan 

semula. Tujuan Monioring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan 

kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antispasinya/upaya pemecahannya. 

Ketentuan bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan menjadi salah satu hal pokok 

dalam implementasi Monitoring Evaluasi yang bertujuan untuk menjamin 

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam  rencana 

melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pimpinan dari setiap SKPD 

melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesai dengan 

kewenangan masing-masing. 
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Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang dilakukan terhadap 

pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari 

suatu program/ kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum 

dalam Renstra-KL dan RPJM nasional. Evaluasi dilakukan untuk mengukur 

efesiensi, efektifitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. 

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling 

sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum 

berakhirnya priode rencana. 

Setiap kementrian/lembaga harus menyediakan Informasi Pengendalian 

dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan yang diperlukan oleh pelaku 

pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk dan isi dari laporan triwulannya 

disusun dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Pemerintan nomor 39 tahun 2006 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Pemerintah. 

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, 

Pemerintah Repoblik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan No 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Repoblik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 ini Pemerintah bermaksud untuk memudahkan 

pemerintah daerah untuk menyusun pembangunan yang ada di daerah supaya 

laparan yang diperlukan untuk pembangunan bisa berjalan atau sesuai dengan 

semestinya dan pembangunan di daerah bisa berjalan dengan baik. 
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Dalam Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia No 8 Tahun 2008 ini, 

perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek 

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan 

kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah 

dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 

20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 

5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 

(lima) tahun. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-

SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai 

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Musyawarah 
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Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum 

antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan 

daerah. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak 

langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

Tahapan yang di maksud dalam PP No 8 Tahun 2008 ini berawal dari 

penetapan rencana pembangnan daerah yang terlebih dahulu penentuan rancangan 

awal yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kab/Kota yang terlebih dahulu meminta masukan dari SKPD dan pemangku 

kepentingan. Penetapan rencana awal bertujuan untuk menentukan program-

program atau pembangunan yang ingin di capai oleh pemerintah daerah. 

Selanjutnya rencana yang sudah di tentukan akan di musyawarakn dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan untuk 

menyepakati bersama mana-mana saja program yang akan dilanjutkan atau 

program prioritas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan menentukan 

pnyerapan anggaran dari program yang akan dilanjutkankan tersebut. Setelah 

menentukan program prioritas yang akan dilanjutkan yang dibutuhkan 

pelaksanaannya oleh pemerintah darah maka ditetapkanlah program tersebut 

dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD)  untuk periode 1 (satu) tahun. 
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Dalam menetapkan RENSTRA dan RENJA SKPD juga di atur dalam PP 

No 8 Tahun 2008 yang meliputi penyusunan RENSTRA dan RENJA mengaju 

pada visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan RENSTRA dan RENJA SKPD 

berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten/Kota yang telah di tetapkan untuk pembangunan selama 5 (lima) tahun 

yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala SKPD. 

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan 

oleh Bupati/Walikota terhadap perencanaan pembangunan daerah di lingkungan 

Kabupaten/Kota. Pengendalian oleh Gubernur, Bupati/Walikota pelaksanaannya 

dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah 

dan oleh kepala SKPD untuk program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. Pengendalian oleh BAPPEDA meliputi pemantauan, supervise dan 

tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan 

kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Selanjutnya kepala 

BAPPEDA menyampaikan hasil pemantauan dan supervise rencanan 

pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-

langkah yang diperlukan.  

Menurut Tim Penyusun LPM UIN Suska, (2013:1) Monitoring dan 

Evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang 

dilaksanakan dengan cara memantau proses dan hasil/prestasi yang dicapai dan 

jika terdapat dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, 

sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai dapat sesuai dengan rencana. 
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Evaluasi merupakan salah satu fungsi dari menajement program, evaluasi 

dilakukan terhadap seluruh atau sebagian unsur-unsur program serta terhadap 

pelaksanaan program. Evaluasi program harus dan dapat diselenggarakan secara 

terus menerus, berkala atau sewaktu-waktu (Vincent, 2006 dalam Kurniawan 

2013: 706). 

Bedasarkan penjelasan diatas system informasi Monitoring dan Evaluasi 

adalah suatu system yang berfungsi untuk mengumpulkan, meninjau dan 

melaporkan proses yang telah di implemntasikan untuk diberikan penilaian yang 

subyektif terhadap proses tersebut. 

2.5 Definisi Konsep 

Konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri yang sama. individu yang memiliki konsep mampu mengadakan 

abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan 

dalam golongan tertentu. Defenisi konsep juga dapat diartikan sebagai 

generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk 

menggambarkan berbagai fenomena yang sama. 

1. Pembangunan 

Pembangunan adalah suatu proses dalam rangka memajukan suatu sector 

yang dianggap perlu adanya perubahan kearah yang lebih baik dengan langkah-

langkah yang diabil tentunya malalui perencanaan terlebih dahulu. Pembangunan 

juga merupakan semacam arah perjalanan yang sedang ditempuh manusia pada 

saat tertentu, sehingga sejauh mungkin harus meikut sertakan masyarakat untuk 

menentukan pilihan-pilihannya yang mendasar. Dengan demikian jelaslah bahwa 
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apabila perjalanan pembangunan ingin berhasil sesuai dengan yang diharapkan, 

maka partispasi masyarakat tidak bisa diabaikan dalam kerangka dasar proses 

pembangunan. 

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah suatu bentuk prosedur 

dalam bentuk upaya pembangunan yang harus dilaporan dari setiap SKPD pada 

setiap triwulannya yang akan di evalusi di BAPPEDA untuk keberlangsuang 

pembangunan yang sesuai dan tepat pada sasaran kerja Daerah. Pelaoran ini 

dilaporkan dalam bentuh hardcopy yang nantinya akan direkapitulasi oleh 

BAPPEDA untuk dilakukan evaluasi dari setiap Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD). 

3. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan adalah suatu usaha sistematis untu menentukan 

tingkat seberapa jauh masalah secara nyata dapat diatasi. Bertujuan untuk 

melakukan perbaikan terhadap suatu penerapan yang belum sesuai dengan 

keinginan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan pokok evaluasi 

bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk menentukan seberapa kesenjangan 

antara pencapaian dan pengharapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya 

adalah bagaimana cara mengurangi dan menutup kesenjangan tersebut. Jadi 

evaluasi kebijakan public harus dipahami sebagai suatu yang positif, bukan malah 

dipahami dalam bentuk negatif yang mana hanya dipahami sebagai proses 

mencari-cari kesalahan saja tanpa ada solusinya. 
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4. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dan Evaluasi adalah suatu system yang dibuat untuk menilai 

dan mengetahui hasil perkembangan terhadap suatu implementasi kebijakan yang 

telah dibuat supaya berjalan dengan baik sehingga hasil yang diinginkan dapat 

tercapai dengan baik. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan 

menunjukan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan 

semula. Tujuan Monioring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan 

kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antispasinya/upaya pemecahannya. 

2.6 Pandangan Islam 

Islam adalah agama yang sangat sempurna dan bersifat syumul. 

Kesempurnaan islam jelas dilihat dari sumber agama ini yang datang secara 

langsung dari Allah tuhan sekalian alam. Al-quran dan al-sunah merupakan dua 

sumber utam bagi setiap ajaran dan azas di dalam islam. Kedua sumber ini adalah 

mukjizat paling agung yang turut menjadi sumber utama bagi setiap penemuan 

dan kemajuan sains dan teknologi pada hari ini. 

Implementasi kebijakan erat kaitannya dengan prosedur dalam 

menjalankan apa yang telah di amanahkan kepada suatu kelompok. Implementasi 

itu suatu proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah diberikan dan di 

amanahkan supaya dijalankan dengan baik sehingga suatu tujuan itu tercapai 

dengan baik. 

Dalam hal ini tercantum pada surat Al-Anfal ayat 27: 

َها الَِّذيَن آَمُنوا ََل  ُسوَل َوَتُخوُنوا أََماَناِتُكْم َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ َيا أَيُّ َ َوالرَّ َتُخوُنوا َّللاَّ  
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 

Dalam ayat diatas jelas diterangkan bahwa sesungguhnya Allah 

menyuruh kita supaya dalam menjalankan aktifitas pekerjaan harus sesuai dengan 

apa yang telah ditentukan atau diamanhkan kepada kita. Firman Allah tersebut 

diperkuat juga dengan hadis nabi. Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu, yang 

menjelaskan wajibnya menunaikan amanah kepada pemiliknya, ia berkata: 

 َقاَل َرُسْوُل َّللاِ َصلَّى َّللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم: أَدِّ األََماَنـَة إِلَى َمِن اْئـَتَمَنَك، َوَلَ َتـُخْن َمْن َخاَنكَ 

Artinya: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tunaikanlah 

amanah kepada orang yang engkau dipercaya (untuk menunaikan amanah 

kepadanya), dan jangan khianati orang yang telah mengkhianatimu. 

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya 

mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah di amanhkan termasuk 

kedalam firman Allah dan Hadis Nabi Muhammad Saw dan sesungguhnya itu 

pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari supaya diamalkan dan diterapkan. 

Ayat lain tentang amanah juga tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 58 

اِس أَْن  وا اأْلََماَناِت إِلَٰى أَْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبْيَن النَّ َ َيأُْمُرُكْم أَْن ُتَؤدُّ إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميًعا َبِصيًرا ا َيِعُظُكْم ِبِه ۗ إِنَّ َّللاَّ َ ِنِعمَّ  َتْحُكُموا ِباْلَعْدِل ۚ إِنَّ َّللاَّ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 
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Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang didasarkan atas sifat-sifat yang 

didefenisikan yang dapat diamati, sehingga apa yang dilakukan oleh peneliti 

terbuka untuk diuji kembali oleh orang lain.  

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Konsep Focus Sub Focus Sub Indikator 

Peraturan 

Pemerintah 

Republik 

Indonesia nomor 

39 tahun 2006 

tentang Tata Cara 

Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana 

Pembangunan 

Analisis 

Monitoring 

Evaluasi 

(MONEV) 

Pada Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

Pengendalian 

Pelaksanaan 

Rencana 

Pembangunan 

Daerah 

 Pengendalian rencana 

pembangunan. 

 Pengendalalian 

pelaksanaan yang 

meliputi pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

 Pemantauwan Rencana 

Pembangunan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Rencana 

Pembangunan 

 Keberhasilan 

Pelaksanaan 

 Efesiensi, Efektifitas, 

Manfaat dan Dampak 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Pembinaan 

dan 

Pengawasan 

 Mengadakan Seminar 

Monev 

 Pemeriksaan laporan 

kinerja pegawai  

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.  
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2.8 Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam 

mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori 

yang mendukung permasalahan penelitian. Uraian dalam kerangka teori harus 

mampu menjelaskan dan menegaskan secara konprehensif asal-usul variable yang 

diteliti, sehingga variable-variabel yang tercantum dalam rumusan masalah dan 

identifikasi masalah semakin jelas asal usulnya. 

 

 

 

 

 

 

  

Implementasi Monitoring 

Evaluasi (Monev) pada Badan 

Perencanaan Peembangunan 

Daerah 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia  

Nomor 39 Tahubn 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Rencana Pembangunan. 

1. Pengendalian Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah 

2. Eavaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan 

3. Pembinaan dan Pengawasan 

Tercapainya Implementasi 

Monitoring Evaluasi yang sesuai 

dengan undang-undang dan 

meningkatnya pembangunan di Kota 

Pekanbaru. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis Judul Bentuk Penelitian 

1 
Fember Lia Handika 

(2017) 

Sistem Informasi 

Monitoring dan 

Evaluasi RKPD 

(Studi Kasus Bappeda 

Kabupaten Kuanta 

Singingi. 

Hasil penelitian ini adalah 

sebuah system informasi 

Monitoring dan Evaluasi RKPD. 

Berdasarkan pengajuan black-

box yang dilakukan dengan tiga 

browserberbeda,semua modul 

yang dibuat sudah memenuhi 

kebutuhan fungsinya dengan 

tingkat keberhasilan 100%. 

2 
Rudi futhriansyah 

(2015) 

Evaluasi Sistem 

Informasi Monitoring 

dan Evaluasi 

Pembangunan 

(SIMONEP) Dengan 

Pendekatan IT 

Blanced Scoreacard. 

Hasil penelitian menunjukkan 

tingkat keberhasilan dari 

penerapan SIMONEP pada 

BAPPEDA Kabupaten Karimun 

diukur dengan melakukan 

evaluasi terhadap SIMONEP 

dengan menggunakan metode IT 

Balanced Scorecard mencapai 

sasaran yang telah ditentukan. 

3 
Sintaningrum., M.T 

dkk (2015) 

E-Monev Strategi 

Kebijakan Kesehatan 

Provinsi Jawa Barat 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa E-Monev dapat 

menguraikan kondisi derajat 

kesehatan masyarakat Kabupaten 

Cianjur yaitu mengukur derajat 

kesehatan masyarakatpada suatu 

daerah seperti Umur Harapan 

Hidup (UHH), Angka Kematian 

Ibu (AKI), Angka Kematian 

Bayim (AKB), Status Gizi. 

4 Toidin (2017) 

Faktor-faktor 

Pendorong dan 

Penghambat 

Implementasi E-

Monev (Studi di KPU 

Kabupaten Jember) 

Hasil Implementasi 

Menunjukkan Bahwa Kinerja 

Implementasi Belum Sesuai 

Disennya. Sedangkan Kinerja 

Politik Menunjukkan 

Kesuksesan Yakni Berhasil 

Menyelenggarakan Pilkada 

Serentak Tahun 2015 Sesuai 

Tahapannya Tanpa Kekerasan. 

 


