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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Electronic Government 

Menurut Bank Dunia (Indrajit, 2006;2), E-Government adalah 

penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti Wide Area 

Networks (WAN) internet, moble competing, yang dapat digunakan untuk 

membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi 

pemerintah lainnya. Electronic government merupakan suatu proses sistem 

pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (information, communication and 

technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi 

dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan antara 

lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, 

efektivitas, transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada 

masyarakatnya. 

Disisi lain UNDP (United Nation Development Programme) 

mendefenisikan secara lebih sederhana, yaitu :E-Government is the 

application of information and Communication Technology (ICT) by 

government agencies.(E-Government adalah aplikasi teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) oleh Instansi Pemerintah). 

Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika, E-Government 

adalah pelayanan public yang diselenggarakan melalui situs pemerintah 
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dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah 

yakni go.id, sehingga walaupun ada website yang secara real dikelola oleh 

pemerintah untuk pelayanan public namun apabila tidak berdomain go.id 

maka tidak masuk klarifikasi e-government. 

2.1.1 Manfaat E-Government 

Menurut Indrajit (2006;4), ada manfaat yang dapat diperoleh dengan 

diterapkannya konsep E-Government bagi suatu negara, antara lain; 

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para 

stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industry) terutama 

dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan 

bernegara. 

2. Meningkatkan transparansi, control, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate 

Governance. 

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan 

interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder untuk 

keperluan aktivitas sehari-hari. 

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-

sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 
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5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara 

cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan 

dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada 

6. Dan memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan public secara 

merata dan demokratis. 

Dari manfaat E-government yang dipaparkan di atas, maka dalam 

hal penerapan E-Government itu sendiri harus berlandaskan pada empat 

prinsip utama, yaitu: 

a) Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 

Karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja 

yang menjadi prioritas. 

b) Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Dalam melayani 

masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan 

tanggung jawab pemerintah semata, tetapi sector swaasta dan non-

komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya. 

c) Berikan penghargaan pada inovasi, dan berilah ruang kesempatan bagi 

kesalahan. Walaupun pemerintah memberikan ruang bagi mereka yang 

berbuat salah dan gagal dalam mengimplementasikan sebuah konsep e-

government , maka jangan sampai pihak luar yang telah berbuat 

kesalahan besar mendapatkan prioritas kesempatan untuk memperbaiki 
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kesalahannya. Sekaligus untuk menjamin tidak terjadinya kolusi dan 

nepotisme didalam proses memperlibatkan pihak lain diluar 

pemerintahan. 

d) Tekankan pada pencapaian efisiensi. Pemberian pelayanan dengan 

memanfaatkan teknologi digitak atau internet tidak selamanya harus 

menjadi alternative. Efisiensi juga dapat dinilai dengan besarnya 

manfaat dan pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah dari 

implementasi jalur modern terkait. 

 

2.1.2 Elemen Sukses Pengembangan E-Government 

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK Scholl of 

Governmentdalam buku Indrajit (2006:15), untuk menerapkan konsep-

konsep digitalisasi pada sector public, ada beberapa element sukses yang 

harus dimiliki dan diperhatikandalam pengembangan elektronik government 

yaitu : 

1. Support  

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh 

pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat 

publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-

government, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru 

menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip 

eGovernment. Tanpa adanya unsur “political will” ini, mustahil 
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berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat 

berjalan dengan mulus. Karena budaya birokrasi cenderung bekerja 

berdasarkan model manajemen “topdown”, maka jelas dukungan 

implementasi program e-government yang efektif harus dimulai dari 

para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi (Presiden 

dan para pembatunya – Menteri) sebelum merambat ke level-level di 

bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang 

dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan 

semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam 

bentuk halhalsebagai berikut: 

a. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci 

sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga 

harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses 

lain diperlakukan. 

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, 

tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran 

pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat 

lintas sektoral. 

c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung 

agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-

government (seperti adanya Undang- Undang dan Peraturan 

Pemerintah yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus. 
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d. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, 

konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 

khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara 

kampanye yang simpatik. 

2. Capacity 

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur 

kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam 

mewujudkan “impian” e-government terkait menjadi kenyataan. Ada 

tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah 

sehubungan dengan elemen ini, yaitu: 

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan 

berbagi inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan 

sumber daya finansial. 

b. Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai 

karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan 

penerapan konsep egovernment. 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat 

sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. 

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih 

elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya 

sebuah pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-
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government, terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya 

krusial yang berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. 

Justru pemerintah harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu 

cepat dapat memiliki ketiga prayarat tersebut, misalnya melalui usaha-

usaha kerja sama dengan swasta, bermitra dengan pemerintah 

daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, 

mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, 

dan lain sebagainya. 

3. Value 

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang 

dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). 

Berbagai inisiatif E-Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada 

pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep 

tersebut; dan dalam hal ini,yang menentukan besar tidaknya manfaat 

yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan 

pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang 

berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus 

benar-benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government 

apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar 

memberikan value (manfaat) yang secaran signifikan dirasakan oleh 

masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkanmasyarakat 

justru akan mendatangkan bumerang bagi pemerintah yang akan 
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semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangkan konsep e-

government. 

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan 

membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-government yang 

akan merupakankunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau 

dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang 

menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e-

government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk 

nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut 

akantinggi. 

 

2.2 Elemen Capacity 

Menurut Indrajit (2006:17) Capacity adalah adanya unsur kemampuan 

atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-

government terkait menjadi kenyataan. Secara sederhana kapasitas 

merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dalam rangka 

mencapai tujuan.Ada tiga elemen yang harus dimiliki oleh pemerintah, yaitu: 

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi 

inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya 

finansial. 



 25 

b. Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep 

egovernment. 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai 

dengan asas manfaat yang diharapkan. 

Menurut Merilee S.Grindle dalam Soeprapto (2006:11) capacity 

building merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu 

ragam strategi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsibilitas 

kinerja pemerintah.Yakni efisiensi berupa dalam hal waktu dan sumber daya 

yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome, efektivitas berupa 

kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan, dan 

responsibilitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan 

kemampuan untuk maksud tersebut. Capacity sebagai suatu proses yang 

dapat meningkatkan kemampuan seseorang, suatu organisasi atau suatu 

sistem untuk mencapai tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Kapasitas juga 

dapat definisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan kemampuan 

individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, dan juga masyarakat 

untuk (i) menganalisa lingkungan mereka,(ii) mengenali masalah-masalah, 

kepentingan-kepentingan dan kesempatan-kesempatan, (iii) merumuskan 

stategi-strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kepentingan-

kepentingan tersebut diatas serta untuk meraih kesempatan-kesempatan yang 
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relevan, (iv) merancang sebuah rencana untuk program-program, (v) 

memanfaatkan secara efektif sumber-sumber dasar mendukung 

pelaksanaannya, memantau dan mengevaluasi rencana program-program, (vi) 

menggunakan arus balik untuk mempelajari pelajaran-pelajaran (ACBF, 

2011). 

United Nation dalam Soeprapto (2006:14) memberikan rujukan 

capacity building yang berdimensikan pada; 1) Mandat dan struktur legal, 2) 

Struktur kelembagaan, 3) Penekatan manajerial, 4) Kemampuan 

organisasional dan teknis, 5) Kemampuan fiskal lokal, 6) Aktivitas-aktivitas 

program. 

Word Bank menekankan perhatian capacity building pada: 

a) Pengembangan sumber daya manusia; training, rekruitment dan 

pemutusan pegawai profesional, manajerial dan teknis. 

b) Keorganisasian yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya 

manajemen. 

c) Jaringan kerja (network), berupa koordinasi, aktifitas organisasi, fungsi 

network, serta interaksi formal dan informal. 

d) Lingkungan organisasi, yaitu aturan (rule) dan undang-undang yang 

mengatur pelayanan publik, tanggung jawab dan kekuasaan antar lembaga, 

kebijakan yang menjadi hambatan bagi development tasks, serta dukungan 

keuangan dan anggaran. 
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e) Lingkungan kegiatan lebih luas lainnya, meliputi faktor-faktor politik, 

ekonomi dan situasi-kondisi yang mempengaruhi kinerja. 

Sedangkan UNDP memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu: 

1) Tenaga kerja (dimensi human resources), yaitu kualitas sumber daya 

manusia dan cara sumber daya manusia dimanfaatkan. 

2) Modal (dimensi fisik), yaitu menyangkut  sarana material, peralatan, 

bahan-bahan yang diperlukan dan ruang/gedung. 

3) Teknologi, yaitu organisasi dan gaya manajemen, fungsi perencanaan, 

penentuan kebijakan, pengendalian dan evaluasi, komunikasi, serta 

sistem informasi manajemen. 

Dalam menyusun rencana pengembangan dan pemeliharaan 

infrastruktur teknologi informasi, dimana infrastruktur yang dimaksud 

mencakup aspek sistem operasi, aplikasi, program pendukung, sistem basis 

data (data base), jaringan, fasilitas dan sarana prasarana, serta hal-hal 

penting lainnya. Seluruh infrastruktur teknologi informasi dan sumber daya 

yang diadakan, diterapkan, dikembangkan, dan dipelihara haruslah 

menguikuti standar yang telah dipilih dan ditentukan (Indrajit, 2014:61).  

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Capacity 

Menurut Soeprapto (2006:17) faktor-faktor signifikan yang 

mempengaruhi kapasitas meliputi 5 hal pokok yaitu sebagai berikut: 

1. Komitmen bersama. 

Collective commitments dari seluruh aktor yang terlibat dalam 

sebuah organisasi (termasuk pemerintahan daerah) sangat menentukan 
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sejauh mana pembangunan kapasitas akan dilaksanakan ataupun 

disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus 

terus menerus ditumbuh-kembangkan dan dipelihara secara baik oleh 

karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan 

yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen 

baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah dan juga staff 

yang dimiliki, sangatlah mustahil mengharpkan program pembangunan 

kapasitsa bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik. 

2. Kepemimpinan. 

Conducive leadership merupakan salah satu hal yang paling 

mendasar dalam mempengaruhi inisiatif san kesuksesan program 

pembangunan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah 

organisasi.Dalam konteks lingkungan organisasi publik sebagaimana 

pemerintah daerah harus terus menerus didorong sebuah mekanisme 

kepemimpinan yang dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor 

swasta.Hal ini didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang 

dinamis sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta.Hal ini karena 

tantangan kedepan yang semakin berat dan juga realitas keterbatasan 

sumber daya yang dimiliki sektor publik.Kepemimpinan kondusif yang 

memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam 

menyelenggarakan pengembangan kapasitas kelembagaan menuju 

realisasi tujuan organisasi yang diinginkan. 
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3. Reformasi peraturan. 

Kontekstualitas politik pemerintah daerah di indonesia serta 

budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada 

peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal formal, prosedural 

merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program 

pembangunan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari 

implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor 

kepemimpinan maka reformasi (atau dapat dibaca penyelenggaraan 

peraturan yang kondusif) merupakan salah satu cara yang perlu 

dilakukan dalam rangka menyukseskan program kapasitas ini, 

4. Reformasi kelembagaan. 

Reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada 

pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan 

program kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi 

tujuan yang ingin dicapai.Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek 

penting yaitu struktural dan kultural.Kedua aspek ini harus dikelola 

sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan indusif dalam 

menopang program pembangunan kapasitas dalam pemerintah. 

5. Pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

Pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas 

yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga 

tentanng kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang 
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tersedia.Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan 

yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam 

rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas. 

2.2.2 E-Goverment Capacity Check  

Salah satu langkah awal yang baik dilakukan oleh pemerintah di 

sebuah negara adalah mencoba menakar seberapa jauh kesiapan pemerintah 

dalam mengimplementasikan konsep “e-Government Capacity Check” 

(Indrajit, 2006: 117). Ada 6 aspek yang perlu di kaji untuk mengetahui 

kesiapan pemerintah dalam menghadapi penerapan konsep dan prinsip e-

Government yaitu : 

1) Aspek Strategi 

Menganalisa seberapa jauh pemerintah serius memahami, 

menginginkan, dan memiliki konsep yang benar serta jelas mengenai e-

Government yang ingin diimplementasikan. 

2) Aspek Architecture 

Aspek ini yang perlu dikaji adalah yang berhubungan dengan 

arsitektur sistem dan teknologi informasi yang dimiliki saat ini oleh 

pemerintah terkait. 

3) Aspek Risk and Program Management 

Aspek ini sehubungan dengan manajemen proyek e-government 

beserta resiko yang dihadapi dalam proses pengembangan dan 

implementasinya. 
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4) Aspek organizational capabilities 

Aspek ini erat kaitannya dengan kemampuan dari pihak-pihak 

internal yang ada didalam sistem pemerintahan untuk beradaptasi 

dengan konsep organisasi baru yang ditewarkan e-Government. 

5) Aspek value chain management 

Dalam aspek ini melihat kemampuan pemerintah dalam mengelola 

rangkaian proses atau aktivitas penciptaan prosuk atau pelayanan di 

dalam sistem e-government. 

6) Aspek performance management 

Aspek ini berhubungan dengan kemampuan pemerintah dalam 

menentukan dan mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program e-

Government yang ada. 

 

2.2.3 Mengelola Kinerja dan Kapasitas Teknologi Informasi 

Menurut Indrajit (2014:109) Aktivitas organisasi berkembang secara 

pesat, interaksi organisasi akan berdampak pada kebutuhan penggunaan 

sumber daya teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mencegah 

terganggunya sistem karena keterbatasan sumber daya yang ada, maka 

organisasi harus senantiasa melakukan pemantauan terhadap kinerja dan 

ketersediaan sumber daya teknologi yang dimiliki seperti :ketersediaan 

media penyimpan (sisa kapasitas), kehandalan atau kinerja sistem 

termutakhir dan hal-hal lainnya. 
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Sejumlah entitas pengendalian yang harus dipersiapkan oleh 

organisasi sehubungan dengan implementasi proses ini antara lain adalah: 

1. Rencana dan perhitungan kapasitas dan kinerja teknologi informasi yang 

dibutuhkan organisasi dalam perspektif jangka pendek, menengah dan 

panjang. 

2. Hasil kajian perhitungan kapasitas dan kinerja yang menggambarkan 

keadaan terkini dari organisasi. 

3. Target kapasitas dan kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing 

kurun waktu dimasa mendatang. 

4. Hasil pemantauan dan laporan formal kapasitas serta ketersediaan 

sistem teknologi informasi secara lengkap dan detail untuk kebutuhan 

evaluasi dan perencanaan. 

 

2.3 Aplikasi E-Planning 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 

yang terdapat pada pasal 262 bahwa Rencana Pembangunan daerah 

dirumuskan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, 

partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pada Pasal 

274 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada 

data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan 

daerah serta pada pasal 391 Pemerintah daerah wajib  menyediakan 
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informasi pemerintah daerah (informasi pembangunan dan keuangan 

daerah) yang dikelola dalam sebuah sistem informasi. 

Dengan adanya peraturan mengenai sistem informasi tersebut, maka 

terbentuklah Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017tentang 

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 rencana kerja 

pemerintah daerah. Yang terdapat pada pasal 14Tentang penyusunan 

RPJPD, RPJMD, RKPD yang dilakukan berbasis aplikasi E-Planning 

sebagai berikut : 

1) BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 

2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan 

harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. 

3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dilakukan berbasis pada e-planning.  

4) Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.  

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut  maka pemerintah 

kabupaten kampar berupaya agar dapat mengimplementasikan E-Planning 

untuk mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas 
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perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkankinerja pemerintah. 

Peraturan Bupati Kampar No 59 Tahun 2018 tentang penggunaan teknologi 

informasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah menyatakan 

bahwa aplikasi E-Planning merupakan sistem informasi perencanaan 

sebagai bagian dari perwujudan integrasi proses perencanaan yang dapat 

mendokumentasikan tahapan proses perencanaan dalam jangka waktu 

tertentu dan menetapkan rencana program, kegiatan tahunan daerah sebagai 

rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan 

menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunan dalam aplikasi E-

Planning memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar 

daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun pusat 

dan daerah. 

3. Manjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

6. Mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas 

perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan 
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kinerja pelayaan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi. 

Aplikasi E-planning ini menjadi alat bantu BAPPEDA dalam 

kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. Adapun beberapa manfaat diterapkannya aplikasi 

perencanaan e-planning, yaitu : 

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dapat dilakukan 

secara online. 

2. Database terintegrasi, data perencanaan digunakan untuk data sistem 

lain (sistem anggaran, sistem evaluasi & mentoring). 

3. Pengaturan waktu pertahapan, sehingga penyusunan RKPD dapat 

berjalan tepat waktu. 

4. Dapat menjadi lebih mudah malakukan pengawasan anggaran, 

5. Mendukung Single Sign On (satu login untuk ke beberapa sistem). 

6. Proses perencanaan lebih praktis dan mudah. 

Tahapan dan proses pengusulan kegiatan pada aplikasi E-planning 

terdiri dari : 

1. Musrenbang Desa dan Kecamatan. 

2. Usulan Perangkat Daerah. 

3. Forum Prangkat Daerah. 

4. Rancangan RKPD Kabupaten. 

5. Musrenbang RKPD Kabupaten. 
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6. RKPD. 

Aplikasi E-planning merupakan aplikasi yang bersifat umum dan 

khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan 

untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan 

kegiatan. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan untuk 

pemerintah daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada 

setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari 

dokumen perencanaan tahunan daerah.Hak akses penggunaan aplikasi E-

Planning terkoneksi pada: 

1. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Kampar yang di pegang oleh masing-masing operator yang 

diberi tanggung jawab untuk menginput data hasil perencanaan. 

2. Kepala Daerah, Kepala Badan dan kepala dinasjuga terkoneksi pada 

aplikasi E-planning untuk dapat melihat hasil dari perencanaan yang 

akan dilaksanakan.  

3. DPRD mengusulkan kegiatan yang berasal dari hasil reses pokok 

pikiran DPRD yang diinput kedalam aplikasi e-planning. 

4. Masyarakat bisa mengusulkan rencana pembangunan secara langsung 

kedalam aplikasi E-planning. 

Adapun Daftar Nama OPD dan Kecamatan yang dapat mengakses  

aplikasi E-planning adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Daftar OPD dan Kecamatan yang mengakses E-Planning 

No PERANGKAT DAERAH No PERANGKAT DAERAH 

1 
DINAS PENDIDIKAN  

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 
27 BADAN PENDAPATAN DAERAH 

2 DINAS KESEHATAN 28 

BADAN KEPEGAWAIAN DAN 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA 

3 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

BANGKINANG 
29 SEKRETARIAT DAERAH 

4 
DINAS PEKERJAAN  UMUM DAN 

PENATAAN  RUANG 
30 

SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

5 
DINAS PERUMAHAN  RAKYAT 

DAN KAWASAN  PEMUKIMAN 
31 

KANTOR KESATUAN  BANGSA 

DAN POLITIK 

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 32 KECAMATAN  KAMPAR KIRI 

7 DINAS SOSIAL 33 KECAMATAN  TAPUNG HILIR 

8 DINAS KETAHANAN  PANGAN 34 KECAMATAN  TAPUNG HULU 

9 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 35 KECAMATAN  TAPUNG 

10 
BADAN PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 
36 KECAMATAN  TAMBANG 

11 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 
37 KECAMATAN  KAMPAR 

12 
DINAS PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DAN DESA 
38 KECAMATAN  KAMPAR KIRI HULU 

13 

DINAS PENGENDALIAN 

PENDUDUK  KELUARGA  

BERENCANA  PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN  DAN 

PERLINDUNGAN ANAK 

39 KECAMATAN  SIAK HULU 

14 DINAS PERHUBUNGAN 40 KECAMATAN  XIII KOTO KAMPAR 

15 

DINAS KOMUNIKASI, 

INFORMATIKA DAN 

PERSANDIAN 

41 KECAMATAN  RUMBIO JAYA 

16 

DINAS PENANAMAN  MODAL 

DAN PELAYANAN  TERPADU 

SATU PINTU 

42 KECAMATAN  KAMPAR UTARA 

17 
DINAS PERPUSTAKAAN DAN 

KEARSIPAN 
43 KECAMATAN  KAMPA 

18 
DINAS PERTANIAN  TANAMAN 

PANGAN DAN HORTIKULTURA 
44 KECAMATAN  SALO 

19 

DINAS PERKEBUNAN, 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN  

HEWAN 

45 KECAMATAN  BANGKINANG 

20 
DINAS PARIWISATA  DAN 

KEBUDAYAAN 
46 KECAMATAN  KUOK 

21 DINAS PERIKANAN 47 
KECAMATAN  BANGKINANG 

KOTA 

22 

DINAS PERDAGANGAN, 

KOPERASI  DAN USAHA MIKRO 

KECIL 

48 
KECAMATAN  KAMPAR KIRI 

TENGAH 
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No PERANGKAT DAERAH No PERANGKAT DAERAH 

23 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

TENAGA KERJA 
49 KECAMATAN  KAMPAR KIRI HILIR 

24 INSPEKTORAT KABUPATEN 50 KECAMATAN  GUNUNG SAHILAN 

25 
BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 
51 KECAMATAN  PERHENTIAN  RAJA 

26 
BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN  DAN ASET DAERAH 
52 

KECAMATAN  KOTO KAMPAR 

HULU 

 

2.4 Perencanaan 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan 

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, 

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) adalah suatu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 

pusat dan daerah. 

Menurut George R Terry (Syafiie, 2013:126), perencanaan adalah 

memilih dan menghubungkan fakta dan memuat serta menggunakan asumsi 

mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan 

merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di 

inginkan.Perencanaan merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha 

untuk mewujudkan tujuan, sehingga unsur-unsurnya terdiri dari tujuan, 

kebijakan, prosedur, program, dan progres. 
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Menurut Sjafrizal (2016:24), perencanaan pada dasarnya merupakan 

cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara 

tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. 

Perencanaan mutlak dilakukan dalam setiaap organisasi, apa pun tujuannya, 

serta kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau 

kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian 

tujuan pembangunan para pemimpinnya pasti terlibat dalam kegiatan 

perencanaan. (Afifuddin, 2012:45). 

Menurut Afifuddin (2012; 92), terdapat 7 ide pokok dalam kegiatan 

perencanaan, seperti: 

1. Perencanaan pada hakikatnya merupakan kegiatan berpikir karena 

dalam proses perencanaan selalu didahulukan oleh konseptualisasi usaha 

sebelum bertindak. 

2. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan keputusan 

sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di masa depan. 

3. Perencanaan berarti meletakkan dasar-dasar rasionalitas untuk berbagai 

usaha dimasa mendatang dengan maksud dan tujuan mempengaruhi dan 

mengendalikan arah perubahan yang diduga akan terjadi. 

4. Perencanaan merupakan proses pemilihan dan usaha menghubung-

hubungkan fakta untuk dijadikan bahan dalam membuat berbagai 

anggaoan mengenai masa depan yang akan dihadapi untuk kemudian 

dituangkan dalam program kerja dan kegiatan operasional yang 

dirasakan perlu dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetaokan 

sebelumnya. 
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5. Perencanaan sebagai usaha persiapan yang sistematik tentang berbagai 

kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan. 

6. Perencanaan juga berarti pengalokasian yang sistematik dan rasional 

dari berbagai sarana dan prasarana kerja yang sifatnya terbatan untuk 

memperoleh hasil yang maksimal. 

Dalam proses perencanaan terdapat 3 karakteristik perencanaan, 

yaitu : 

1. Rencana berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai karena 

eksistensi seluruh organisasi justru adalah untuk pencapaian tujuannya. 

2. Rencana selalu mengandung keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan dan tindakan yang akan diambil berapapun tentatifnya 

keputusan tersebut. 

3. Segala sesuatu yang termuat dalam rencana menrupakan hasil 

perhitungan yang matang dengan maksud bahwa perhitungan yang 

dibuat tidak bersifat absolut yang berarti terbuka kemungkinan untuk 

ditinjau kembali serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan. 

Menurut Conyers dan Hills (Mudrajad Kuncoro, 2012;50) 

perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses berkesinambungan yang 

mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif 

penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa 

mendatang. Berdasarkan defenisi tersebut, terdapat empat elemen dasar 

perencanaan, yaitu: 
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1. Merencanakan berarti memilih. 

Perencanaan adalah proses memilih sumber daya yang akan 

digunakan dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. 

Pada tahap ini dilakukan suatu proses alokasi besarnya sumber 

daya yang digunakan dalam perwujudan tujuan yang diinginkan, pilihan 

berarti menentukan prioritas pembangunan daerah. 

3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

Tujuan ini tercermin dari target atau ukuran kinerja yang ingin dicapai. 

4. Perencanaan untuk masa depan. 

Gambar 2.1 Skema Perencanaan  

Skema Perencanaan yang Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bendavid-Val (1991) dalam buku Mudrajad Kuncoro (2012:55) 
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Perencanaan yang efektif adalah proses pemikiran yang matang dan 

bermuara kepada keputusan berdasarkan fakta dan bukan keadaan emosi 

atau keinginan belaka. Perencanaan merupakan proses yang kontinu karena 

disamping di tujukan ke masa depan, juga harus merupakan perwujudan 

dari kemampuan untuk menghubungkan pengetahuan dan pengalaman 

dimasa lalu dengan kenyataan yang dihadapi sekarang yang kesemuanya 

dipergunakan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam 

menghadapi masa depan dengan situasi yang tidak selalu dapat 

diperhitungkan secara tepat (Afifuddin, 2012; 93). 

Salah satu maksud perencanaan adalah melihat bahwa program-

program dan penemuan sekarang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan diwaktu yang akan datang yaitu 

meningkatkan pembuatan keputusan yang baik. Perencanaan merupakan 

sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada 

suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Manullang (2004:45), bahwa untuk membuat suatu rencana 

ada beberapa tingkat yang harus dilalui. Tingkat atau langkah-langkah 

tersebut adalah: 

1) Menetapkan tugas dan tujuan.Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu 

agar dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dari 

serangkaian aktivitas dan tindakan yang akan dilaksanakan. 
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2) Mengobservasi dan menganalisis 

Maksudnya adalah keadaan atau kondisi yang dimiliki oleh 

organisasi harus di analisa dengan tujan untuk menemukan kekuatan 

kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang dimiliki.Hal ini sangat 

penting agar rencana yang disusun realistis dan objektif. 

3) Membuat kemungkinan-kemungkinan 

Maksudnya peluang yang mungkin diraih serta hambatan-

hambatan yang muncul perlu di identifikasi. Hal ini akan memberikan 

gambaran yang luas tentang kondisi eksternal organisasi agar rencana 

yang disusun dapat mengoptimalkan peluang dan bisa menghadapi 

hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. 

4) Rencana 

Merupakan konsep tentang segala kegiatan yang dilaksanakan, hal 

ini agar organisasi mempunyai konsep aktivitas yang jelas serta kearah 

mana hasil yang dicapai dari sebuah aktivitasnya. 

Dari berbagai penjelasan teori para ahli diatas, maka dapt penulis 

jabarkan bahwa dengan melakukan perencanaan yang matang maka 

kemungkinan-kemungkinan atau akibat yang tidak di inginkan ketika 

melakukan sesuatu pekerjaan dapat di minimalisir. Karena perencanaan 

produktif merupakan syarat bagi setiap pekerjaan untuk mewujudkan tujuan 

yang optimal.Dalam kerangka ini, maka perencanaan dalam suatu pekerjaan 

yang matang harus mmperhatikan sistem pertanggung jawaban yang tepat, 
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jelas, dan legitimasi, sehingga aktivitas pekrjaan yang dilaksanakan dapat 

berlangsung berdaya guna, berhasil, bersih dan bertanggung jawab. 

Selain itu juga perencanaan merupakan proses untuk menetukan 

kemana harus melangkah dan mengindentifikasi berbagai persyaratan yang 

dibutuhkan dengan cara yang efektif dan efisien.Dalam setiap langkah, 

manusia harus memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk 

kebaikan masa depan, dengan kata lain berarti manusia harus memiliki 

rencana kedepannya, sehingga manusia hidupnya terarah dan tidak 

terjerumus dalam kesesatan. 

2.4.1 Proses Perencanaan  

Menurut A.M.Williams dalam buku (Afifuddin, 2012;95), proses 

dari perencanaan meliputi: 

1. Menentukan atau mendapatkan dengan jelas maksud dan tujuan. 

Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dilakukan. 

Maksud dan tujuan itu adalah sasaran yang ingin dicapai, dan dengan 

menentukan kebijaksanaan terhadap apa yang akan ditempuh untuk 

menyelesaikan tujuan tersebut. 

2. Menentukan alternatif. 

Pimpinan atau manajer harus memperhitungkan faktor-faktor yang 

dihadapi, yaitu kejadian-kejadian yang akan datang. Faktor kondisi atau 

situasi juga harus diperhitungkan dengan memperhatikan hasil riset atau 

hasil studi kelayakan, data statistik dan sebagainya. 
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3. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan 

Seperti mengatur tenaga kerja, biaya, peralatan, bahan-bahan atau 

perlengkapan, waktu yang diperlukan.Hal tersebut harus sudah tersedia 

bila diperlukan. 

4. Menentukan organisasi, metode dan prosedur. 

Dalam pelaksanaan rencana ini perlu adanya suatu organisasi, 

metode atau tata kerja, termasuk juga bimbingan dan pengawasan yang 

diperlukan dalam kegiatan tersebut. 

5. Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri 

Menentukan Jadwal waktu, standar yang akan dicapai, sistem 

pelaporan atau sistem umpan balik (feedback) yaitu dengan memberikan 

bahan-bahan sebagai laporan yang telah dikerjakan, mengenai tata kerja 

dan prosedur kerjanya. 

Berdasarkan UU No 25 tahun 2005 tentang SPPN, ada empat 

pendekatan dalam proses perencanaan, yaitu : 

1. Proses politik 

Pemilihan presiden atau kepala daerah dipandang sebagai proses 

penyusunan rencana karena rakyat memilih dalam menentukan 

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang 

ditawarkan olth setiap calon presiden/kepala daerah. 

2. Proses teknokratik 

Perencanaan yang dilakukan oleo perencana profesional  atau 

lembaga unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan 
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dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir 

ilmiah. 

3. Proses partisipatif  

Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap 

pembangunan (stakeholder) melalui pelaksanaan musrembang. 

4. Proses bottom-up dan top-down 

Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari 

bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan atau menurut jenjang 

pemerintahan. (Kuncoro, 2012: 53). 

 

2.5 Pembangunan  

Menurut Rostow (Listyaningsih, 2014:24), pembangunan 

merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu 

masyarakat yanng terbelakang terhadap masyarakat yang maju.Menurut 

Conyers dan Hills pembangunan diartikan sebagai proses memajukan atau 

memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan 

berkesinambungan. Pembangunan harus dipandang sebagai proses 

multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi sistem 

ekonomi dan sosial secara menyeluruh (Edi Suharto, 2012:3). 

Menurut Afifuddin (2012: 42), Ada 5 pengertian pembangunan, 

yaitu : 

1. Pembangunan adalah perubahan. 
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2. Pembangunan adalah pertumbuhan. 

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. 

4. Pembangunan adalah suatu rencana yang tersusun secara rapi. 

5. Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa. 

Menurut Siagian (2016:4) Pembangunan merupakan rangkaian 

usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencanadan sadar 

yang ditempuh oleh suatu negara atau bangsa menuju modernitas dalam 

rangka pembinaan bangsa (nation-building). Ada tujuh ide pokok 

pembangunan menurut Siagian, yaitu: 

1. Pembangunan merupakan suatu proses. 

2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai 

sesuatu untuk dilaksanakan. 

3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka 

panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. 

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan 

perubahan. 

5. Pembangunan mengarah kepada modernitas. 

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan 

yang bersifat multidimensional. 

7. Menjadi negara bangsa yang sejajar dengan bangsa lain karena mampu 

menciptakan situasi yang sama dengan negara lain. 
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2.5.1 Proses Pembangunan 

Rostow (Listyaningsih, 2014;24), membagi proses pembangunan ini 

menjadi lima tahap, antara lain : 

1. Masyarakat tradisional 

Masyarakat ini cendrung statis, artinya kemajuan berjalan dengan 

sangat lambat.Produksi masih sangat terbatas dan digunakan untuk 

konsumsi serta tidak ada investasi. 

2. Prakondisi untuk lepas landas 

Pengaruh dan campur tangan dari luar masyarakat mulai 

berkembang ide pembaharuan.Melakukan investasi pada sektor-sektor 

produktif yang menguntungkan. 

3. Lepas landas 

Peningkatan dalam produktivitas pertanian merupakan sesuatu yag 

penting dalam proses lepas landas. 

4. Bergerak kedewasaan 

Perkembangan industri semakin meningkat. 

5. Jaman konsumsi masal yang tinggi 

Pada proses ini pembangunan sudah merupakan proses yang 

berkesinambungan, yang bisa menopang secara terus menerus. 

 

2.5.2 Tujuan Pembangunan 

Menurut Todaro (Edi Suharto, 2012:3), pembangunan harus 

memiliki tiga tujuan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut : 
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1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang 

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan 

perlindungan kepda seluruh anggota masyarakat. 

2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan 

kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan 

kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi 

peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan 

budaya serta nilai kemanusiaan. 

3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa 

melaui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada oramg 

atau bangsa laun serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. 

 

2.6 Perencanaan Pembangunan Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mendefinisikan 

perencanaan pembangunan sebagai berikut: “Sistem Perencanaan 

Pemabangunan Nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat 

pusat dan daerah. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa komponen 

utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah : 
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1. Merupakan suatu usaha pemerintah secara terencana dan sistematis 

untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. 

2. Mencakup periode jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. 

3. Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

4. Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas dan sesuai denngan 

keinginan masyarakat (Sjafrizal, 2016:25). 

Menurut Albert Waterston 1965 (dalam Afifuddin, 2012;91) 

Perencanaan pembangunan adalah “melihat ke depan dengan mengambil 

pilihan berbagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa 

depan tersebut dengan terus mengikuti agar pelaksanaannya tidak 

menyimpang dari tujuan”. Perencanaan pembangunan adalah cara atau 

teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan 

efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah (Sjafrizal, 2016: 24) 

Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha 

pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan 

peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (agent of 

development). Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo 

(1996) diuraikan sebagai berikut: 

1) Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam 

rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap 
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(steady social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha 

peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan 

ekonomi yang positif.  

2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan 

perkapita.  Laju petumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah 

dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula 

kenaikan pendapatan per kapita. 

3) Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong 

peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industry. 

4) Adanya perluasan kesempatan kerja. 

5) Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan 

pendapatan dan pembangunan antara daerah. 

6) Adanya usaha pembinaan lelmbaga ekonomi masyarakat yang lebih 

menunjang kegiatan pembangunan.  

7) Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan 

sendiri/nasional. 

8) Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.  

Secara umum unsur-unsur pokok yang termasuk dalam perencanaan 

pembangunan sebagai berikut : 

1) Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering 

pula disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan. Pada unsur 
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ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana (development objective/plan 

objective).  

2) Adanya kerangka rencana yang menunjukan hubungan variable-variabel 

pembangunan dan implikasinya.  

3) Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.  

4) Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan 

fiscal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pem,bangunan daerah.  

5) Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral seperti 

petanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.Adanya 

administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan 

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi digunakan 

sebagai alat ukur bagi keberhasilan pembangunan. Peningkatan dan 

pemerataan pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi daerah tersebut harus memperhatikan antara lain; kondisi ekonomi 

masyarakat yang ada, potensi sumber daya alam dan manusia, dan 

infrastruktur yang tersedia. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek 

tersebut selanjutnya disusun perencanan pembangunan daerah dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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Dengan kewenangan yang dimiliki daerah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat untuk 

menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang sesuai 

dengan kebutuhan daerah. Pembangunan daerah yang dilaksanakan tersebut 

tentu akan membawa prospek baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 

 Akhirnya untuk mencapai hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 

kapasitas dan partisipasi dari para stakeholders di daerah serta keseriusan 

dan kerelaan pusat memeberikan pembinaan dan dukungan. Tanpa 

keterlibatan para stakeholders dan dukungan pusat tersebut akan sulit bagi 

daerah dalam melaksanakan pembangunan menuju terwujudnya 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

2.6.1 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Pembangunan 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam 

rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada 

dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima 

tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut : 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 

Koordinasi antara dinas dan instansi pemerintah, baik pusat 

maupun daerah menjadi sangat penting dengan berpedoman pada apa 

yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah. Wadah 

dalam pelaksanaan koordinasi ini adalah Forum Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah (SKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) yang dilakukan secara berkala. 

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, antar daerah. 

Untuk dapat mendorong proses pembnangunan secara lebih cepat 

dan efisien. Integrasi, sinkrinisasi, dan sinergi tersebut dapat pula 

dilakukan antar waktu dan fungsi pemerintah, sehingga terwujud 

pembangunan yang terpadu dan terarah. 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan. 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan (Sjafrizal, 2016:25). 

 

2.6.2 Jenis Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Perencanaan pembangunan daerah memiliki jenis, tergantung dari 

sifatnya masing-masing. Menurut Lincolin Arsyad dalam buku Sjafrizal 

(2016: 32), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat di 

klasifikasikan atas tiga jenis perencanaan pembangunan yaitu : 

1. Perencanaan pembangunan jangka panjang 

2. Perencanaan pembangunan jangka menengah  

3. Perencanaan pembangunan jangka pendek 
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Berdasarkan sifatnya, perencanan pembangunan di bagi atas dua, 

yaitu : 

1. Perencanaan dengan komando 

Perencanaan pembangunan ini dilaksanakan secara terpusat dan 

pelaksanaannya dikomandokan secara tegas dan keras oleh pemerintah. 

2. Perencanaan dengan ransangan 

Perencanaan pembangunan ini dilakukan secara demokratis dan lebih 

banyak didasarkan pada mekanisme pasar.Perencanaan ini tidak melalui 

pemerintah, tetapi dengan jalan memberikan insentif yang memadai 

sehingga pihak swasta dan masyarakat tertarik untuk melaksanakannya. 

 

2.7  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti  terdahulu 

membawa keuntungan bagi peneliti, agar dapat menghindarkan adanya 

duplikasi pada tema penelitian (Idrus, 2009;52). Penelitian-penelitian yang 

berkaitan berkaitan penerapan elektronik government yang dilakukan 

peneliti dalam beberapa hal memiliki kesamaan dan perbedaan dengan 

penelitia-penelitian yang telah dilakukan. 

1. Indah Permata Sari (2016) “Analisis Penerapan E-Government Dalam 

Administrasi Kepegawaian Berbasis Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

Secara Online (SAPK Online) Di Badan Kepegawaian Daerah Kota 

Pekanbaru”. Permasalahan yang sering terjadi gangguna koneksi 
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internet, keterbatasan pegawai segi kuantitas dan kualitas dalam 

teknologi informasi, adanya data yang tidak sesaui format yang diingkat 

sehingga melakukan backup data yang cukup memakan waktu. Adapun 

tujuan penelitian, mengetahui bagaimana penerapan e-governent dangan 

menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK Online) 

di Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru, mengetahui faktor 

penghambat penerapan e-government dengan menggunakan Sistem 

Aplikasi Kegegawaian di Badan Kepegawain kota Pekanbaru.   

 Dan hasil penelitian menunjukka bahwa kurangnya tingkat 

kompetensi sumber daya manusia atau pegawai yang menangani 

langsung teknologi informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah 

Kota Pekanbaru, dan Kurangnya pengambangan atau peningkatan 

kualitas pegawai, khususnyaa pegawai dalam jabatan fungsional pranata 

computer, Masih kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait dealam 

penerapan teknologi informasi, khususnya dalam pelayanan 

kepegawaian, Kurangnya perhatian pemerintah dalam menangani 

permaslahan infrastuktur dan sistem jaringan yang selalau menajadi 

masala dalam proses penerapan SAPK online.  

2. Desriani Paulina Nainggolan “ Strategi Penerapan E-Government di 

Kota Pekanbaru,  untuk mengetahui bagiamana permasalahan yang 

dihadapi dalam penerapan e-goverment yaitu adalah factor internal 

yaitu, kurang nya sumber daya manusia yang memiliki peran dalam 
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mengelola dan mengembangkan serta paham dengan IT, dan dari factor 

Eksternal  yang menghambat dalam penerapan e-goverment di Kota 

Pekanbaru yaitu, adalah insfrastuktur dan anggran dalam membangunan 

infrastruktur fisik dan maupun non fiisik.   

 Tujuan penelitan ini mengetahui penerapan e-government di Kota 

Pekanbaru dan melihat sejauh mana penerapan e-government di Kota 

Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota 

Pekanbaru dan mengetahui faktor-faktor pengambat penerapan 

egoverment .Dan hasil penelitian penerapan e-goverment yang melalui 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Pekanbaru sudah berjalan 

dan sedang dalam tahap pengembangan. Dan factor yang mempengaruhi 

meliputi factor internal dan eksternal , factor internal yaitu kurang 

sumber daya manusia yang dimiliki Kota Pekanbaru, dan factor 

eksternal kurangnya infrastruktur untuk penerapan e-government. 

 Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan 

penelitian terdahulu yaitu terletak pada tempat penelitian, Lokasi 

Penelitian, variabel yang digunakan, dan peneliti melakukan penelitian 

mengenai elemen capacity dalam penerapan E-Planning pada Bappeda 

Kabupaten Kampar. 
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2.8 Pandangan Islam tentang Teknologi Informasi 

Sebagaimana ALLAH SWT telah menjelaskan tentang pentingnya 

sebuah sebuah teknologi dalam ilmu pengetahuan seperti yang dijelaskan 

dalam Surah Ar-Rahman Ayat 33 yang berbunyi : 

                        

              

 
Artinya: “Wahai golongan jin dan manusi jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tmbuslah! Kamu tidak 

akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah 

Swt.)”. (Surah ArRahman:55;33)  

 

Ayat ini dianjurkan bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan 

sejauhjauhnya sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan 

bumi. Namun Alquran memberi peringatan agar manusia bersifat realistik, 

sebab betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak 

dipersiapkan maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa 

yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah sulthan, yang menurut salah 

satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Tanpa penguasaan dibidang ilmu dan teknologi jangan harapkan 

manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa.Oleh 

karena itu, manusia ditantang dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 
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2.9 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah untuk membangun persamaan persepsi dan 

pengertian serta menghindari salah pengertian terhadap istilah yang 

digunakan pada judul ini, maka akan dioperasionalkan beberapa konsep 

yang bersifat membatasi. 

Adapun definisi konsep yang diajukan sehubungan dengan 

penelitian ini adalah : 

1. E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh instansi 

pemerintah sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses 

komunikasi kepada masyarakat, sehingga dapat dicapai efisiensi, 

efektivitas, transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada 

masyarakatnya. 

2. E-Planning merupakan sebuah sistem atau alat bantu Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kegiatan perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 

3. Elemen Capacity merupakan kemampuan atau keberdayaan dari 

pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-government terkait 

menjadi kenyataan. 

4. Perencanaan merupakan proses penyusunan kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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5. Pembangunan merupakan proses memajukan atau memperbaiki suatu 

keadaan melalui berbagai tahap secara terencana dan 

berkesinambungan. 

 

2.10 Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian atau kegiatan 

operasional dan di perlukan untuk mengatur variable penelitian yang dapat diukur 

dari gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut untuk menghindari 

kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan serta memudahkan 

pahamnya maka di operasionalkan beberapa konsep yang dipakai, yaitu : 

Tabel 2.2 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Elemen capacity 

dalam 

penerapan E-

Planning  

a. Ketersediaan 

sumber daya 

finansial. 

 

 

 

 

b. Ketersedian 

infrastruktur 

teknologi 

informasi. 

 

c. Ketersediaan 

sumber daya 

manusia yang 

memiliki 

kompetensi dan 

keahlian. 

a. Perencanaan anggaran aplikasi E-

Planning 

b. Pengalokasian anggaran aplikasi 

E-Planning 

c. Penggunaan anggaran aplikasi E-

Planning 

 

a. Jaringan 

b. Sistem Operasi 

c. Sistem basis data (data base) 

d. Fasilitas dan Sarana prasarana 

 

a. Pengalokasian SDM dibidang IT 

b. Pelaksanaan Bimbingan teknis 

 

Sumber: Richardus Eko Indrajit, 2006 
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2.11 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Richardus Eko Indrajit,2006 
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