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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, atau sebuah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, bersifat lokalitas, sebagai 

konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah (widjaja, 2005:40). 

Pelaksaan Otonomi Daerah memberikan peranan penting dan dorongan 

terhadap proses pembangunan  di masing-masing daerah. Perubahan Sistem 

Pemerintahan Daerah tersebut  mendorong semua Daerah berlomba-lomba 

untuk mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi 

tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesehjateraan rakyat. 

 

Dan semenjak adanya era otonomi ini membuat beberapa campur 

tangan Pemerintah Pusat menjadi semakin berkurang dan daerah diberikan 

kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya 

masing-masing, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang semula 

lebih bersifat regional menjadi partisipatif. Perencanaan Pembangunan Daerah 

sekarang lebih banyak memperhatikan potensi dan karateristik khusus daerah. 

Sedangkan Perencanaan Nasional lebih banyak bersifat makro dan hanya 

memberikan arahan dan sasaran umum agar Pembangunan Daerah dapat 

dikoordinasikan dengan baik dan efesiensi. Dan berdasarkan  Undang-Undang 
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Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN 2004), kedudukan Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia 

menjadi semakin kuat. 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan menjadi suatu kewajiban yang 

harus dilakukan oleh setiap aparat Pemerintah dalam melaksanakan 

kegiatannya dan tugas serta fungsinya. Dan penerapan ini juga menimbulkan 

beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam penyusunan dokumen 

Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia. Sebagaimana telah 

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang menyatakan 

bahwa Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat 

dan dapat dipertanggung jawabkan. Data/informasi merupakan salah satu 

bahan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta bahan 

penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.  

Dengan adanya perkembangan dunia teknologi informasi, saat ini 

pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi agar dapat 

memberikan data/informasi pembangunan Pemerintahan Daerah. Salah satu 

tugas pemerintah adalah memberikan informasi secara transparan, responsif, 

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan. 

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya untuk pemerintah. Kemajuan teknologi informasi sangat diperlukan 

dan dapat dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satunya dalam bidang 
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perencanaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan perencanaan yang 

ideal, maka di era otonomi daerah ini diwujudkanlah pemerintahan yang 

dikenal dengan Good Government atau yang disebut dengan E-government. 

Di Indonesia E-government muncul sejak tahun 2001 mealaui instruksi 

presiden No 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan 

Informatika) yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah harus 

menggunakan teknologi untuk mendukung good government dan 

mempercepat proses demokrasi. Kemudian dikeluarkannya intruksi presiden 

RI No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-

government yang merupakan bukti keseriusan pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan melalui electronic government itu sendiri. 

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada 

pasal 391 tentang pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi 

pemerintahan daerah (informasi pembangunan dan keuangan daerah) yang 

dikelola dalam suatu sistem informasi. Dengan adanya Undang-Undang No 23 

tahun 2014, maka Mentri Dalam Negeri mengeluarkan peraturan tentang 

pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah yakni Pemendagri No 86  

Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi 

pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang 

rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan 

jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan 

jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan 
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rencana kerja pemerintah daerah yang terdapat pada Pasal 14 ayat (3) tentang 

Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis E-Planning. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah lembaga 

teknis daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah yang dipimpin 

oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

sekertaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok untuk membantu bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang perencanaan dan 

pembangunan daerah. BAPPEDA merupakan unsur perencanaan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 

Beratnya tugas, pokok, dan fungsi yang diemban BAPPEDA membutuhkan 

sebuah alat bantu yang memberikan keuntungan maksimal baik dari sisi waktu 

maupun kualitas. 

Sistem informasi perencanaan daerah yang disebut dengan E-Planning 

merupakan sebuah alat bantu BAPPEDA dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, 

RKPD, Renstra, dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar agar dapat 

terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai. Dengan adanya alat bantu 

seperti E-Planning ini, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem 

juga mampu menyajikan analisa data yang sangat normatif bagi para 

pemegang kepentingan. 

Aplikasi E-Planning di kabupaten kampar diimplementasikan pada 

tahun 2017 sesuai arahan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 86 tahun 2017. 

Kemudian pemerintah kabupaten kampar mengeluarkan dasar hukum terkait 

penggunaan E-Planning melalui peraturan Bupati Kampar  No 59 Tahun 2018 



 5 

tentang Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut kabupaten Kampar 

mempunyai acuan untuk dapat mengelola E-Planning yang saat ini dinamai 

dengan Kampar Plan. Aplikasi Kampar Plan ini dapat diakses secara online 

dengan situs website www.plan.kamparkab.co.id dengan tampilan awal 

sebagai berikut : 

Gambar 1.1 Tampilan Awal Aplikasi Kampar Plan 

 
Sumber : www.plan.kamparkab.go.id 

Dalam situs kampar plan ini terdapat 5 jenis aplikasi yang saling 

terintegrasi satu sama lain yang berupa E-Planning, E-Dokumen, E-

PokokPikiran, E-Budgeting, dan E-Monev. 

1. E-Planning 

 E-Planning adalah aplikasi perencanaan yang mana dibagi menjadi 

dua yaitu E-Forum dan E-RKPD. 

http://www.plan.kamparkab.co.id/
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Gambar 1.2 Tampilan Awal E-Forum Kabupaten Kampar 

 

 E-Forum adalah aplikasi perencanaan di tahapan Musrenbang 

Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah. 

Gambar 1.3 Tampilan Awal E-RKPD Kabupaten Kampar 

 

 E-RKPD adalah aplikasi perencanaan di tahapan Pra Musrenbang, 

Musrenbang RKPD, Rancangan Akhir RKPD, Final RKPD, Final Renja, 

Rancangan Akhir RKPD Perubahan, Final RKPD Perubahan dan Final 

Renja Perubahan. 

2. E-Dokumen 

E-Dokumen adalah aplikasi master yang didalamnya terdapat 

RPJMD dan RENSTRA, yang mana dua dokumen tersebut akan menjadi 
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acuan untuk input usulan di E-PokokPikiran, E-Planning, dan E-Budgeting 

serta data master untuk E-Monev. 

Gambar 1.4 Tampilan Awal E-Dokumen Kabupaten Kampar 

 
3. E-Pokok Pikiran 

E-PokokPikiran adalah aplikasi menampung hasil pokok-pokok 

pikiran Dewan dalam proses penyusunan RKPD dan APBD. 

Gambar 1.5 Tampilan Awal E-PokokPikiran Kabupaten Kampar 

 

4. E-Budgeting 

E-Budgeting adalah aplikasi perencanaan di tahapan Rancangan 

KUA-PPAS, Final KUA-PPAS, Rancangan KUA-PPAS Perubahan, dan 

Final KUA-PPAS Perubahan. 
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Gambar 1.6 Tampilan Awal E-Budgeting Kabupaten Kampar 

 

5. E-Monev 

E-Monev adalah aplikasi monitoring dan evaluasi. 

Gambar 1.7 Tampilan Awal E-Monev Kabupaten Kampar 

 

Aplikasi E-Planning ini terkoneksi pada masing-masing Organisasi 

Perangkat Daerah dan Kecamatan yang ada di kabupaten Kampar, sistem ini 

nantinya dikelola oleh administrator perangkat daerah yang dibantu oleh 

operator yang telah diberi tanggung jawab. Bupati dan Wakil Bupati Daerah 

sebagai pengawas usulan perencanaan dalam sistem E-Planning. DPRD juga 

bisa mengakses aplikasi E-Planning untuk menginput pokok pikiran DPRD 

yang usulan kegiatan berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Kampar. 
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Data yang di input kedalam aplikasi E-Planning merupakan data 

perencanaan pembangunan daerah kabupaten Kampar. Perencanaan ini 

dimulai dari tingkat Desa berupa Musrenbang Desa yang merupakan forum 

perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta bekerjasama 

dengan masyarakat desa, kemudian hasil usulan dari perencanaan 

pembangunan yang di sepakati pada tingkat desa ini berupa Rencana Kerja 

Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan dan menyusun rencana 

5 tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Kemudian 

hasil Rencana Kerja Pembangunan Desa tersebut diusulkan lagi pada 

Musrenbang Kecamatan.. Untuk saat ini desa belum bisa mengakses aplikasi 

E-planning sehingga untuk menginput hasil rencana pembangunan desa 

dilaksanakan oleh kecamatan. 

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan 

prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tersebut yang didasarkan pada 

masukan dari hasil musrenbang desa serta menyepakati rencana kegiatan 

masing-masing desa di kecamatan yang bersangkutan. Hasil dari  musrenbang 

kecamatan berupa rencana pembangunan kecamatan yang kemudian hasil 

tersebut langsung diinput kedalam aplikasi E-Planning.  

Pada tahap Musrenbang kabupaten, semua aspirasi yang masuk melalui 

musrenbang kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan 

dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Usulan kecamatan akan 

dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan OPD yang berwenang. 
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Pada tahap ini OPD akan melakukan Verifikasi terhadap usulan kecamatan 

sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan OPD. Program/usulan yang 

disetujui akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Organisasi Pernangkat 

Daerah (Renja-OPD). Kemudian hasil dari Renja-OPD ini diinput oleh 

masing-masing operator OPD kedalam aplikasi E-Planning. 

Dalam penerapan E-planning ini elemen Capacity sangat berperan 

penting, dimana elemen Capacity merupakan unsur kemampuan atau 

keberdayaan dari pemerintah daerah dalam mewujudkan E-Planning menjadi 

kenyataan. Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh pemerintah terkait 

elemen Capacity, yaitu Pertama, ketersediaan sumber daya finansial yang 

cukup untuk melaksanakan E-planning. Ketersediaan sumber daya finansial 

merupakan langkah awal dalam penerapan E-Planning, karena jika pemerintah 

tidak mempunyai anggaran maka E-Planning tidak bisa diterapkan. Kedua, 

ketersediaan Infrastruktur teknologi informasi yang memadai merupakan 

kunci keberhasilan dari penerapan E-Planning. Dimana infrastruktur yang 

dimaksud mencakup aspek sistem operasi, sistem basis data (data base), 

jaringan, fasilitas dan sarana prasarana, serta hal penting lainnya. Ketiga, 

Ketersediaan Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian 

yang dibutuhkan agar penerapan E-Planning berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam menjalankan 

E-Planning, jika tidak mendukung dengan sumber daya manusia yang 

memiliki keahlian dibidangnya maka E-Planning tidak terlaksana dengan baik. 
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Namun dalam penerapan E-Planning ini terdapat beberapa fenomena-

fenomena yang ada pada saat ini yang dihadapi oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. Adapun fenomena yang ada dapat 

dilihat dari elemen Capacity dalam penerapan aplikasi E-planning yaitu Server 

yang digunakan pada aplikasi E-planning ini masih saja sering error, sehingga 

kesulitan dalam menginput data yang ingin di masukkan. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil rapat pembahasan update aplikasi E-Planning oleh Bappeda 

Kabupaten Kampar dengan Konsultan sebagaimana yang diungkapkan Kabid 

LPP Yusdiyen Hadinata sebagai berikut : 

“Berdasarkan evaluasi kami di Bappeda masih ada beberapa kendala 

yang ditemukan pada apalikasi. Persoalan yang ditemui pada sistem 

e-planning ini diantaranya adalah fitur lupa password yang ada pada 

login page masih error, hasil cetak report di menu Rencana Strategis 

masih menampilkan data ganda berupa program dan kegiatannya. 

Kemudian data pada kolom Indikator Kinerja Program (outcome) dan 

kegiatan (output) data capaian pada tahun awal perencanaan masih 

ada yang kosong padahal di database ada, target kondisi kinerja 

akhir pada cetak report di menu Rencana Strategis masih error, hasil 

penjumlahan pagu per tahun anggaran pada report di menu Rencana 

Strategis tidak ada sehingga Bappeda harus melakukan penjumlahan 

manual untuk mengetahui jumlah pagu indikatif kebutuhan OPD 

pertahun. Selanjutnya untuk perencanaan tahunan rencana kerja 

tahap musrenbang desa , musrenbang kecamatan dan forum OPD 

cukup banyak kedala yang ditemui (GoRiau.com, selasa, 10 April 

2018). 

 

Hal ini dapat dilihat dari jenis server yang digunakan Bappeda 

Kabupaten Kampar yang terdiri dari tiga komponen server, berikut komponen 

server yang digunakan : 
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Tabel 1.1 Jenis Server Bappeda Kabupaten Kampar 

No Jenis Server Jumlah 

1 Cloud Core Router (CCR-1009-8G-15) 1 set 

2 Router Board (1100 AH) 1 set 

3 ICA (SIN 5100 C) 1 set 

Total 3 set 

Sumber: Bappeda Kabupaten Kampar 

Kemudian kendala selanjutnya terdapat pada kecamatan yang ada di 

Kabupaten Kampar tidak seluruhnya terkoneksi pada jaringan internet, 

sehingga kecamatan yang tidak memiliki akses internet sangat kesulitan dalam 

menginput data perencanaan pembangunan kecamatan. Minimnya Sumber 

Daya Finansial sehingga dalam penerapan E-Planning tidak berjalan dengan 

baik. Berikut anggaran aplikasi E-Planning di Bappeda Kabupaten Kampar : 

Tabel 1.2 Anggaran aplikasi E-Planning Bappeda Kabupaten Kampar 

No Anggaran (Tahun) Jumlah 

1 2017 128 juta 

2 2018 143 juta 

3 2019 180 juta 

Sumber: Bappeda Kabupaten Kampar 

Untuk anggaran aplikasi pada tahun 2017 sebanyak 128 juta, pada tahun 

2018 sebanyak meningkat sebesar 143 juta, dan untuk tahun 2019 anggaran 

digabungkan dengan pengembangan E-Monev sebanyak 180 juta. Sedangkan 

untuk anggaran penggunaan aplikasi E-Planning di setiap OPD belum 

disediakan. Berikut penuturan dari salah satu OPD di Kabupaten Kampar yaitu 

M.Irsyad selaku Operator di Kecamatan Kampar : 

“Untuk saat ini di kecamatan Kampar belum ada anggaran yang disediakan 

dalam penggunaan aplikasi E-Planning. Dengan tidak disediakan anggaran, 

kami disini sangat kesulitan baik dari segi anggaran untuk penggunaan 

jaringan maupun yang lainnya. Jadi kami mau tidak mau harus menggunakan 

dana pribadi seperti dana untuk paket internet” (Senin, 8 April 2019). 
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Minimnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian dibidang IT serta Kurangnya inkonsistensi dalam pemilihan sumber 

daya manusia sehingga perencanaan pembangunan di OPD dan kecamatan 

tidak berjalan secara efektif. Masyarakat (Stakeholder) masih belum bisa 

mengakses aplikasi E-Planning karena hak akses yang seharusnya diberikan 

kepada masyarakat saat ini belum di aktifkan sehingga masyarakat masih 

belum bisa melihat rencana pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah 

Kabupaten Kampar. Sehingga konsep dari Transparansi tidak berjalan 

sebagaimana semestinya. 

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis ingin meneliti 

lebih lanjut dengan mengangkat judul “Analisis Elemen Capacity dalam 

Penerapan E-Planning Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kampar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Elemen Capacity dalam Penerapan E-Planning Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar ? 

2. Apa saja faktor kendala Elemen Capacity dalam Penerapan E-Planning 

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Elemen Capacity dalam Penerapan E-Planning Pada 

Badan Perencanaan Pembangunn Daerah Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui faktor kendala Elemen Capacity dalam Penerapan E-

Planning pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 

Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Aspek teoritis (keilmuan) adalah aspek yang memuat manfaat teoritis yang 

dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini aspek teoritis 

yang didapakan ilmu pengetahuan ialah bagaimana Elemen Capacity 

dalam Penerapan E-planning dan mengetahui faktor kendala Elemen 

Capacity dalam Penerapan E-planning Pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar 
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2. Aspek praktis (guna laksana) yaitu aspek yang memuat manfaat yang 

dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan. Dari penelitian 

ini yaitu aspek praktis yang didapatkan dari penelitian yaitu sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan untuk Bappeda Kabupaten Kampar 

dalam menerapkan dan mengembangakan E-Planning agar lebih 

Transparan, efektif dan efisien 

3. Aspek individual yang memuat manfaat bagi peniliti dan objek penelitian. 

Yaitu ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang sangat berharga bagi 

peneliti dalam meneliti mengenai kasus Elemen Capacity dalam 

Penerapan E-planning pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Kampar dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau 

pengetahuan tambahan di bidang Ilmu Administrasi Negara. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menguraikan teori yang bersumber dari buku, 

jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, subjek 

penelitian, serta metode analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti 

dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian, seperti lokasi 

penelitian, struktur organisasi.  

BAB V :  ANALISIS DATA  

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang Elemen 

Capacity dalam Penerapan E-Planning Pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar 

BAB VI : PENUTUP  

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta kritik dan 

saran yang membangun bagi objek agar bisa lebih baik 

kedepannya. 

 

 


