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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah  

Pembangunan adalah sebuah proses perbaikan yang berkesinambungan 

atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju 

kehidupan yang lebih baik lagi. Disamping itu pembangunan itu sendiri adalah 

sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan secara sadar oleh 

suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan 

bangsa (Siagian, 1980:23). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan 

merupakan suatu proses perbaikan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa 

secara terencana.  

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat dan negara 

untuk mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan 

nasional dilaksanakan secara berkesinambungan dengan harapan dapat 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

Dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan suatu proses 

yang harus dilaksanakan melalui tahapan-tahapan untuk dapat memaksimalkan 

sasaran pembangunan. Tahapan yang paling awal dan merupakan tahapan yang 

paling vital adalah tahap perencanaan. Sebagai tahapan awal, tahap perencanaan 

akan menjadi pedoman ataupun acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif. 



2 
 

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai 

penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan. 

Perencanaan pembangunan adalah suatu usaha pemerintah untuk 

mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk 

mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variabel-

variabel ekonomi yang penting. Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk 

mencapai setiap sasaran dan tujuan pembangunan pada dasarnya disusun oleh 

pemerintah melalui badan perencanaan.  

Sejak digulirkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Pemerintah daerah adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia 

adalah bersifat Bottom-Up, yaitu sistem perencanaan yang berasal dari bawah 

(masyarakat, daerah) ke atas (pemerintah) sehingga perencanaan diserahkan 

kepada pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat daerah. Akan tetapi 

perencanaan tersebut harus tetap selaras dengan program dan tujuan pembangunan 

nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini disusun 

perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem 

perencanaan nasional yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda). 
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Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Bappeda mempunyai peranan yang penting di dalam 

melaksanakan perencanaan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang 

direncakan oleh Bappeda dimulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, 

kabupaten dan kota, hingga tingkat propinsi melalui Musrenbang (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan). Dalam perencanaan pembangunan daerah ini 

diperlukan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam pelaksanaan pembangunan 

di daerahnya. 

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang 

bertanggung  jawab terhadap perencanaan pembangunan sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 14, ayat (1), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi 

kewenangan pemerintah daerah adalah urusan perencanaan dan pengendalian 

pembangunan. Kewenangan perencanaan pengendalian tersebut kemudian 

dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib 

dan 8 (delapan) urusan  pilihan, sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA 

sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas 

kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang harus dilaksanakan, yaitu 

urusan kordinasi penyelenggaraan penataan ruang, perencanaan pembangunan dan 

urusan statistik. 
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Untuk mendukung terlaksananya pembangunan daerah, Pemerintah atas 

nama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 

sudah mengeluarkan surat edaran tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah. Dalam surat edaran tersebut pemerintah daerah wajib menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP/ D), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJM/ D), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

sebagai rencana tahunan. Setiap proses penyusunan harus mempunyai koordinasi 

antar-instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui 

suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan.  

Dalam pelaksanaannya, Bappeda melakukan proses pembahasan yang 

terkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui 

Musrenbang di daerah, dimana diharapkan juga partisipasi dari masyarakat dalam 

musyawarah perencanaan pembangunan tersebut. 

Dan keberhasilan dari suatu organisasi tersebut tidak lepas dari gaya 

kepemimpinannya seseorang dalam memimpin suatu organisasi. Untuk melihat 

kemampuan seorang manajer sebagai seorang pemimpin dalam melakukan 

koordinasi dilihat dari besar kecilnya jumlah bawahan yang ada dalam tanggung 

jawabnya, yang dikenal sebagai rentang manajemen. Koordinasi didefinisikan 

sebagai proses penyatuan tujuan-tujuan perusahaan dan kegiatan pada tingkat satu 

satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para karyawannya, 

sebab tanpa koordinasi setiap kariawan tidak mampunyai pegangan mana yang 

harus diikuti, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri.  
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Dalam proses koordinasi maka yang terpenting adalah hubungan tim kerja 

yang solid sehingga mampu berkolaborasi dalam merumuskan pembaharuan 

organisasi, sebab tanpa kualitas kerjasama tim maka sebuah organisasi dapat 

berjalan lambat dan justru tergerus arus perubahan yang berjalan kencang. Elemen 

terpenting dalam membangun koordinasi tim kerja adalah adanya tujuan dan 

sasaran kinerja yang jelas dan telah tersedianya pemetaan tanggung jawab 

masing-masing anggota tim. Dikantor pemerintahan, kelemahan mendasar yang 

dihadapi adalah pegawai saling bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang 

jelas, sehingga membuat arah persimpangan. Komunikasi dan kooordinasi 

memang kata yang sangat sederhana, namun seringkali dua hal tersebut tidak 

dapat berjalan dengan baik karena adanya ego sektoral sehingga tidak terjalin 

sesama pegawai. 

Dengan koordinasi diharapkan keharmonisan atau keserasian seluruh 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sehingga setiap departemen 

atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras. 

Dan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dengan 

koordinasi diharapkan dapat mengharmoniskan para pegawainya dengan adanya 

koordinasi yang jelas sehingga tidak terjadi persimpangan dalam pencapaian 

tujuan. Berikut adalah tabulasi jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Riau. 
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Tabel 1.1 :  Jumlah Pegawai BAPPEDA Provinsi Riau. 

No Jabatan Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kepala Badan 

Kepala Sekretariat 

Fungsional 

Kepala Bagian 

Sub Kepala Bagian 

Pegawai/ Staff 

1 

1 

3 

6 

12 

140 

1,59% 

1,59% 

4,76% 

7,94% 

20,63% 

63,49% 

Jumlah 163 100% 

Sumber Data : BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 163 orang pegawai. Diantaranya terdiri 

atas 1 orang Kepala Badan, 1 orang kepala sekretariat, 3 orang fungsional, 6 orang 

Kepala Bagian, 12 orang sebagai Sub Kepala Bagian, dan 140 orang lainnya 

Pegawai/Staff di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. 

Kemudian dari 163 pegawai yang ada pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Riau ini memiliki beragam karakter dan sifat yang 

berbeda. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tingkat pendidikan 

yang dimiliki oleh pegawai. Berikut adalah jumlah pegawai Badan Perencaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Riau dilihat dari tingkat pendidikan. 
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Tabel 1.2 : Jumlah Pegawai BAPPEDA Dilihat Dari tingkat Pendidikan. 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sarjana Strata III (S.3) 

Sarjana Strata II (S.2) 

Sarjan Strata I (S.1) 

Diploma 

SLTA Sederajat 

SLTP 

SD 

1 

32 

90 

12 

27 

- 

1 

- 

23,68% 

50,6% 

6,58% 

19,68% 

- 

- 

Jumlah 163 100% 

Sumber Data : BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah pegawai Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Riau berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai 

Strata III (S.3) sebanyak 1 orang, Sarjana Strata II (S.2) sebanyak 32 orang, 

Sarjana Strata I (S.1) sebanyak 90 orang, dan Diploma sebanyak 12 Orang, SLTA 

sederajat sebanyak 27 orang, SLTP sebanyak 0, dan SD sebanyak 1 orang.  

Kemudian dari 163 pegawai yang ada pada Bappeda Provinsi Riau ini 

memiliki tanggung jawabnya masing-masing karena kududukan tugas dan fungsi 

yang berbeda satu sama lainnya. Berikut dalah bidang-bidang pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. 
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Tabel 1.3 : Jumlah Bidang dan Sub Bidang BAPPEDA Provinsi Riau. 

No Nama Bidang Sub Bidang 

1 Badan Kepala Kantor 

2 

 

 

Sekretariat 1. Sub Bagian Perencananaan 

Program; 

2. Sub Bagian Umum; 

3. Sub Bagian Keuangan dan 

Perlengkapan. 

3 Bidang 1 Sosial Budaya 1. Sub Bidang Perencanaan 

Sumberdaya Manusia (SDM); 

2. Sub Bidang Perencanaan Agama, 

Sosial, Kebudayaan, Seni, 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

4 Bidang 2 Ekonomi dan SDA 1. Sub Bidang Perencanaan 

Ekonomi. 

2. Sub Bidang Perencanaan Sumber 

Daya Alam. 

5 Bidang III Insfratruktur dan 

Lingkungan Hidup 

1. Sub Bidang Perencanaan Fisik dan 

Prasarana Wilayah 

2. Sub Bidang Perencanaan 

Lingkungan Hidup dan Tata 

Ruang 

6 Bidang IV Penelitian dan 

Lingkungan Hidup 

1. Sub Bidang Penelitian 

Pembangunan 

2. Sub Bidang Kerjasama 

Pembangunan 

7 Bidang V Sumber Daya 

Aparatur 

1. Sub Bidang Perencanaan Sarana 

dan Prasarana Aparatur; 

2. Sub Bidang Perencanaan 

Pengkajian Aparatur. 

8 Bidang VI Statistik, 

Pelaporan dan evaluasi 

1. Sub Bidang Statistik 

2. Sub Bidang Pelaporan Evaluasi 

Sumber : BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2016 

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah bidang dan sub Bidang pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Dimana BAPPEDA Provinsi 

Riau ini terdiri dari tinggkatan yang tertinggi yaitu Badan kemudian sekretariat, 
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dan BAPPEDA Provinsi Riau ini mempunyai 6 Bidang diantaranya : Bidang I 

Sosial Budaya, Bidang II Ekonomi dan SDA, Bidang III Insfratruktur dan 

Lingkungan Hidup, Bidang IV Penelitian dan Lingkungan Hidup, Bidang V 

Sumber Daya Aparatur, Bidang VI Statistik, Pelaporan dan evaluasi. Dimana 

Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan. Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 

Tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang dijabarkan dalam Peraturan 

Gubernur Riau Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, menyebutkan bahwa 

BAPPEDA Provinsi Riau mempunyai tugas dan fungsi salah satu diantaranya 

adalah:  

(1)Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Sekretariat, Bidang 

Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur 

dan Lingkungan Hidup, Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan, Bidang 

Sumber Daya Aparatur, Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi. (2)Perumusan 

kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang,jangka menengah 

dan jangka pendek. (3)Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 

(4)Pengkoordinasian data statistik dan informasi pembangunan daerah; 



10 
 

(5)Evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan penyiapan bahan Laporan 

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur. Namun, 

Dalam pengamatan peneliti, terlihat belum optimalnya koordinasi 

Pimpinan dalam pelaksanaan tugas ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi setelah dilakukan penelitian prasurvei dengan gejala-gejala 

diantaranya: 

1. Belum Optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan. 

Dimana dalam dokumen perencanaan pembangunan itu terdiri dari (RPJP 

Nasional, RPJM Nasional, Renstra SKPD, Renja SKPD,RKPD). Dan 

didalam Renstra dan Renja didalamnya terdiri atas berbagai program dan 

kegiatan dalam perencanaan pembangunan,dan dalam pembuatan renja 

harus mengacu kepada Renstra, dan yang yang sering terjadi sampai saat 

ini adalah tidak sinkronnya kegiatan yang ada di Renja dan Renstra. 

Berikut kutipan dari Kasubbid Ekonomi: 

“Dokumen perencanaan itu ada banyak mulai dari 

RPJPD,RPJMD,Renstra,Renja, yang kemudian dijabarkan menjadi 

RKPD dan yang paling sering ditemui ketidak sinkronan itu ada 

didalam program kegiatan renja dan renstra SKPD, padahal 

pembuatan renja itu mengacu kepada Renstra dan ketidak 

sinkronan ini sering terjadi dengan alasan yang tidak logis” 

(Wawancara: Oktober 2016) 

 

2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur serta penempatan pegawai 

yang tidak  sesuai dengan kebutuhan dan terbatasnya SDM yang 

berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan. 

Demi mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas tentunya harus 

didukung oleh aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan 
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kemampuan dibidang perencanaan. Pemerintah Provinsi Riau masih 

sedikit memiliki aparatur perencana yang memiliki kemampuan dalam 

bidang perencana. Tentunya kemampuan di bidang perencanaan dapat 

diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tentang perencanaan.  

Kebutuhan akan aparatur perencana selain dibutuhkan pada Bappeda 

Provinsi Riau, juga dibutuhkan oleh SKPD lainnya sebagai perencanaan 

pada SKPD dimaksud. Minimal untuk masing-masing SKPD pada sub 

bagian bina program harus memiliki 1 orang staf yang telah mengikuti 

pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan serta 1 orang fungsional 

perencana. 

3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan 

pembangunan dan terbatasnya data yang valid dan berkualitas ini 

disebabkan karena Koordinasi dengan stakeholders di bidang data masih 

kurang. 

Ketersediaan data dan informasi menjadi salah satu factor penting 

di dalam penyusunan perencanaan. Ketersediaan data yang akurat akan 

memudahkan menghitung perencanaan yang matang terhadap apa yang 

diinginkan pada periode selanjutnya.  

Oleh karena itu jumlah data yang lengkap sebagai dasar analisis 

perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on 

line/elektronik dapat menjadi indikator pelaksanaan kinerja pelayanan 

Bappeda Provinsi Riau. 
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4. Tidak optimalnya koordinasi antar SKPD atau Instansi sehingga 

kesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah. Dan Kurangnya 

koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan 

tahunan sehingga tidak tepat waktu. Hal ini terjadi karena Dipengaruhi 

faktor Belum Optimalnya Peran aktif dari SKPD terhadap perencanaanan 

dan adanya ego sektoral. 

5. Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi 

pembangunan.(Sumber:Renscana Strategis Bappeda Provinsi Riau 

Tahun 2014-2019) 

Bappeda Provinsi Riau memiliki 163 orang pegawai yang terdiri dari 23 

orang pejabat struktural, 140 orang staff. Komposisi pegawai tersebut telah sesuai 

dengan beban kerja namun, dalam hal penempatan pegawai masih belum sesuai 

dengan kebutuhan bidang keahliannya yang memerlukan ketepatan metoda 

analisis, ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Berdasarkan 

kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga 

perencanaan pembangunan di Provinsi Riau perlu diperkuat agar dapat 

memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. 

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas dan mengingat 

pentingnya akan adanya atau dilaksanakannya suatu koordinasi, maka bersama 

dengan itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Koordinasi 

Pimpinan Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Riau.”  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah sebagai mana yang telah 

dikemukakan diatas, maka penulis dalam penelitian ini menerapkan perumusan 

maslah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Koordinasi Pimpinan Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur 

Sipil Negara (ASN) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Riau? 

2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pengkoordinasian Pimpinan 

Dalam Pelaksanaan Tugas ASN Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Didalam setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan yag 

hendak dicapai, adapun tujuan penelitian ini antara lain:  

1. Untuk Mengetahui Koordinasi Pimpinan Dalam Pelaksanaan tugas 

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Riau. 

2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengkoordinasian 

Pimpinan Dalam Pelaksanaan Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada 

Bappeda Provinsi Riau. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat 

dipergunakan oleh pihak yang memerlukan antara lain: 

1. Sebagai pengembangan kemampuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu-

ilmu yang diperoleh selama dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang 

ada. 

2. Bagi pihak lain, penulisan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 

kajian dan bahan perbandingan serta dasar penelitian lebih lanjut. 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam BAB I Pendahuluan berisikan tentang latar 

belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat 

penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

Dalam BAB II berisi, Telaah pustaka yang merupakan 

landasan teori yang menyangkut referensi-referensi dan 

buku-buku dengan permasalahan yang dibahas oleh 

peneliti. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam BAB III metode penelitian yang berisikan tentang 

lokasi, populasi dan sampel jenis dan sumber data teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

BAB ini berisikan gambaran umum tentang objek yang 

akan ditelitidan tempat dimana akan dilkukannya penelitian 

ini, gambaran umum ini akan membahas dan memaparkan 

keadaan umum Bappeda Prov Riau. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB ini akan membahas hasil dan penelitian tentang 

“Analisis pengkoordinasian Tugas dalam rangka 

penyusunan dokumen perencanaan pada bidang Ekonomi 

dan SDA di Bappeda Prov Riau. 

BAB VI  PENUTUP DAN SARAN 

BAB ini berisikan Kesimpulan dari penelitian ini serta 

kritik dan saran yang diperlukan untuk lebih baik lagi 

kedepan. 

 

 


