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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Peranan (Role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.  

Dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan 

peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat 

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya 

(Soekanto, 2013:212-213). 

Soekanto (2013:213), mengatakan peranan mencakup tiga hal antara lain: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Merton dalam Raho (2007:67) mengatakan bahwa peranan di definisikan 

sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang 

menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran 

(Role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari 
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hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena 

menduduki status-status sosial khusus. 

Lebih lanjut menurut Soekanto (2013:216) pembahasan prihal aneka 

macam peran yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting 

bagi hal-hal yaitu : 

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur 

masyarakat hendak di pertahankan kelangsungannya. 

2. Peranan tersebut diletakkan pada individu-individu yang oleh masyarakat 

dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih 

dan mempunyai hasrat untuk melaksanakan. 

3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpa individu-individu yang tidak 

mampu melaksanakan perannya sebagai mana diharapkan oleh masyarakat, 

karena mungkin pelaksananya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-

kepentingan pribadi yang terlalu banyak. 

4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum 

tentu masyarakat akan memberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan 

sering kali terlihat betapa masyarakat membatasi peluang peluang tersebut. 

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam 

harapan, yaitu pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang 

peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-

harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap 

orang-orang yang berhubungan dengannya dalam mejalankan peranannya atau 

kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan 
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dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur 

masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. 

 

2.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 

2.2.1 Perencanaan  

Pengertian Perencanaan sangat beraneka ragam keanekaragaman 

pengertian dan definisi perencanaan di pengaruhi pandangan dari sudut-sudut 

pandangan tertentu sesuai kepentingan yang diharapkan. 

Dalam arti sempit Perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalam 

perumusan kebijaksanaa, sedangkan dalam arti yang luas perencanaan itu 

mencakup Perumusan Kebijaksanaan, Penetapan Kebijaksanaan Dan 

Pelaksanaan Kebijaksanaan tersebut. Pemikiran demikian timbul dari adanya 

bermacam teori Perencanaan. 

Siagian (2008:29), Perencanaan merupakan keseluruhan proses 

pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan 

di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian yang sudah ditentukan. 

Menurut Siagian ciri-ciri Rencana yang baik (Nasution, 2008:22-23) 

Adalah: 

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

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

tujuan organisasi. 

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

teknik-teknik perencanaan. 
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4. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang diteliti. 

5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan 

6. Rencana harus bersifat sederhana  

7. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko. 

8. Rencana harus bersifat praktis (pragmatis) 

9. Rencana harus merupakan forecasting. 

Terry (2007:92), Perencanaan merupakan pemlihan dan menghubungkan 

fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkiatan dengan 

masa akan datang dengan mengambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan 

tertentu yang diyakini di perlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. 

Dan 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. 

Atau Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. Dan menurut definisi diatas ada 4 dasar Perencanaan, yaitu : 

1. Perencanaan berarti memilih  

2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya  

3. Perencanaan merupkan alat pencapaian tujuan, dan 

4. Perencanaan berorientasi kemasa depan  

Dalam pencapaian suatu tujuan tersebut Perencanaan menjadi pondasi 

yang sangat penting untuk di jadikan landasan dalam melakukan segala 

kebijakan yang telah dirumuskan. Sebab dalam penyusunan rencana salah, maka 
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apa yang akan dicapai atau dihasilkan juga akan salah dan tidak sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan. 

 

2.2.2 Pembangunan 

Pembangunan pada intinya dilakukan adalah untuk melakukan perubahan 

ditengah masyarakat membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik 

dari sebelumnya,. Selanjutnya mengenai pengertian Pembangunan, para ahli 

memberikan definisi-definisi yang merupakan macam-macam. Namun secara 

umum ada suatu kesepakatan bahwa Pembangunan merupakan proses untuk 

melakukan perubahan. 

Menurut Siagian (2004:12) Pembangunan adalah suatu usaha atau 

rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan di lakukan 

secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernisasi 

dalam rangka pembinaan (nation Bulding). 

Menurut Suryadi (2005:5) Pembangunan adalah suatu proses dimana 

masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan kegiatan mereka, kemudian  

merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan 

mereka tersebut. 

Menurut Suharto (2008:5) Menyatakan bahwa setidaknya pembangunan 

harus memiliki tujuan yang satu sama lain saling terkait. 

1. Meningkatkan ketesediaan dan memperluas distribusi barang-barang 

kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan 

kepada seluruh anggota masyarakat; 
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2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untukmeningkatkan 

kesejahteraan secara material, melakukan juga untuk mewujudkan 

kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. 

3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa 

melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau 

bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan. 

 

2.2.3 Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dalam perencanaan  maupun pembangunan mempunyai arti yang 

berbeda perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, 

sedangkan pemabangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi yang 

kurang baik menjadi lebih baik. 

Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) Mengatakan perencanaan 

pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. 

Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi 

bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan.  

Riyadi dan Bratakusumah (2004:7) mengatakan perencanaan 

pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yag dimaksudkan untuk 

melakukan perubahan  menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas 

masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu 

denagn memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada 

dan harus memilki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap 

perpegang pada azas prioritas. 
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Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi dan Bratakusumah 

(2004:9) meliputi hal-hal sebagai berikut : 

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum  

2. Analisis perencanaan yang bersifat makro/luas 

3. Lebih efektifdan efesien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan 

panjang  

4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, 

namun tetap memiliki speksifikasi masing-masing yang jelas 

5. Fleksibel dan mudah untuk di jadikan acuan perencanaan pembangunan 

jangka pendek ( 1 tahun).  

Dalam pelaksaannya sesuai dengan PP  Nomor 08 Tahun 2008 

perencanaan pembangunan daerah mempunyai prinsip: 

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system 

pembangunan nasional. 

2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama 

para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-

masing. 

3. Perencanaan pembagunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang 

dengan rencana pembangunan. 

4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan 

potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan 

daerah dan nasional. 

 



 

 

17 

2.3 Peranan Baperlitbang dalam Penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan daerah 

 

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) 

adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah. Dimana Baperlitbang berperan sebagai pembantu kepala daerah 

dalam menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

perencanaan pembangunan nasional, rencana kerja pembangunan daerah 

(RKPD)  Merupakan salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun setiap 

tahunnya oleh pemerintah daerah, RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan 

rencana tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran dari 

rencana pembangunan jangka mengah (RPJMD). 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 

2011 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah 

kabupaten karimun Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 

(Baperlitbang) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Karimun 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah  

2. Pengoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah 
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3. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan daerah yang meliputi perencanaan 

fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi,sosial budaya dan sumber daya 

pemerintahan, penelitian dan pengembangan serta statistik dan pelaporan. 

4. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan; 

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan 

pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan 

DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan 

Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen 

RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai 

acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD pada dasarnya 

merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat 

ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam 

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam 

Musrenbang RKPD. 

Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam 

menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan 

mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Substansi RKPD memuat program 
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dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam 

menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan 

RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan 

proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). 

2.3.1 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Proses Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Mengacu Pada Permendagri 

No 54 Tahun 2010  Tentang tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja 

pembangunan daerah (RKPD) sebagai berikut : 

1. Penyiapan Penyusunan RKPD 

a. Pembentukan Tim Penyusun RKPD 

b. Orientasi mengenai RKPD 

c. Penyusunan Agenda Kerja 

d. Pengumpulan Data dan Informasi 

2. Penyusunan Rancangan awal RKPD  

a. Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunana rancangan awal RKPD 

yang besumber dari: 

1) RPJMD Kabupaten/Kota yang berlaku. 

2) Rencana Tata ruang wilayah yang berlaku. 

3) Rancangan rencana kerja SKPD-SKPD yang berlaku. 

4) Capaian kinerja tahun lalu dan tahun yang berjalan dari hasil 

monitoring dan evaluasi. 

5) Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan 
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b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan 

serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil 

pembangunan yang direncanakan.  

c. Merumuskan indikasi kegiatan 

d. Membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD sebagai pedoman 

penyusunan rancangan Renja SKPD. 

e. Melaksanakan forum SKPD I membahas usulan SKPD dalam Rancangan 

Renja SKPD. 

f. Melaksanakan forum SKPD II membahas usulan wilayah 

g. Pra Musrenbang Kabupaten untuk singkronis usulan wilayah dan SKPD. 

3. Penyusunan rancangan RKPD 

a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang 

disampaikan oleh kepala SKPD.  

b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap 

tugas dan fungsi SKPD. 

c. Mengintregasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal 

RKPD menjadi rancangan RKPD 

d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD  

e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan 

melalui Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD. 

  



 

 

21 

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD 

a. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/kota di Kecamatan 

Tujuan penyelenggaraan musrenbang RKPD kabupaten/kota 

dikecamatan antara lain: 

1) Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan 

desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di 

wilayah kecamatan yang bersangkutan. 

2) Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di 

wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan 

pembangunan desa. 

3) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di 

wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD 

kabupaten/kota. 

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD 

a. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil 

Musrenbang 

b. Penyusunan rancangan akhir RKPD memperhatikan naskah RKP 

Nasional dan RKPD Provinsi khususnya tentang kegiatan dan program 

yang akan dlaksankan dikabupaten/kota yang bersangkutan. 

c. Menyusun naskah rangcangan peraturan kepala daerah tentang RKPD 

6. Penetapan Rkpd 

1. RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP 

ditetapkan dengan peraturan presiden. 
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2. RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota 

setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

3. RKPD provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman 

penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan rancangan akhir 

RKPD kabupaten/kota. 

4. RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman 

penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota. 

2.3.2 Fungsi RKPD 

Fungsi RKPD mencakup sebagai berikut : 

1. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional. 

2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategi 

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan 

pembangunan daerah. 

3. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD. 

4. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan 

APBD.  

5. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja 

penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan 

daerah.  

6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada 

Pemerintah Pusat. 
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2.3.3 Pendekatan Perencanaan dalam Penyusunan RKPD 

Ada 5 pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu : 

a. Pendekatan Teknokratis (Strategi dan berbasis kinerja) 

Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu 

2. rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan 

pemerintahan daerah masa kini 

3. rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi 

penyusunan RKPD  

4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan  

5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya  dan dana (kendala 

fisikal daerah) 

6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja. 

b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif 

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RKPD 

memuat hal-hal sebagai berikut : 

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam 

proses pengambilan keputusan disetiap tahapan penyusuna RKPD  

2. Keserataan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan 

non pemerintah dalam pengambilan keputusan  

3. Transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan  
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4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segman masyarakat, terutama 

kaum perempuan dan kelompok marjinal 

5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD  

6.  perlibatan media 

7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan 

perencanaan Partisipasi  

8. Consensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan 

keputusan, seperti : perumusan prioritas isu dan permasalahan, 

perumusan tujuan, strategi,dan kebijakan dan prioritas program. 

c. Pendekatan Politis 

Pendekatan politis bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai berikut : 

1. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat, 

sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam tujuan, 

strategi, kebijakan, dan program pembagunan daerah. 

2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD 

3. Jaring aspirasi masyarakat oleh DPRD merupakan bagian integral dari 

proses penyusunan RKPD  

4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD  

5. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

RKPD yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai 

acuan dalam penyusunan RAPBD. 

  



 

 

25 

d. Pendekatan Bottom-Up 

Pendekatan bottom-up bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal berikut : 

1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melibat konsistensi 

dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih 

2. Memperlihatkan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan 

masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah  

3. Mempertimbangkan hasil Forum SKPD 

e. Pendekatan Top-Down 

Pendekatan top-down bermakna bahwa RKPD memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Sinergi dengan RKP dan RENJA  

2. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD  

3. Sinergi dan kosistensi dengan RTRWD  

4. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem 

sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan 

global. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu  

Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk 

melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang 

pernah dilakukan yaitu berdasarkan pada kajian yang eleven sejenis. 

1. Jurnal dengan judul  “Analisis Peranan BAPPEDA Dalam Pembangunan 

Di Kabupaten Jeneponto”  penelitian yang dilakukan oleh Gusti Zulkarnain 

Tompo (2015) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin 
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Makassar. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa : dalam 

proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, terdapat 

beberapa faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut. 

Faktor-faktor yang menjadi pendukung antara lain adalah : adanya 

koordinasi, Partisipasi Masyarakat, Serta Komitmen pemerintah. Sedangkan 

yang menjadi faktor-faktor penghambat proses perumusan kebijakan antara 

lain adalah: penyesuaian/kesiapan anggaran , usulan yang terlalu banyak, 

serta keterbatasan dokumen penunjang. 

2. Jurnal dengan judul  “Analisis Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA ) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten 

Kepulauan Meranti” penelitian yang dilakukan oleh MDH. Asrofi (2012) 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa:: 

Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan di 

Kabupaten Kepulauaan Meranti masih terdapat kekurangan dan tidak 

menutup kemungkinan menemui berbagai kendala atau hambatan-hambatan 

dalam melaksanakan fungsinya maupun program yang dijalankan seperti 

masih terbatasnya data dan informasi kajian yang memberikan arah tentang 

perencanaan pembangunan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam 

(SDA), dan sarana dan prasarana. 

3. Jurnal dengan judul “Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Kutai Timur” penelitian 

yang dilakukan Muhamad Chandra Gustama (2013) Fakultas Ilmu Sosial dan 



 

 

27 

Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Dalam penelitian ini menghasilkan  

kesimpulan bahwa: dalam melaksanakan perannya, Bappeda masih 

mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusianya. Belum 

sebandingnya antara volume atau beban pekerjaan yang ditangani terhadap 

satuan kerja eselon yang ada. Kondisi ini di indikasikan oleh semakin 

luasnya urusan yang ditangani berdasarkan peraturan perundangan yang 

terbaru, sehingga beriplikasi terhadap beban kerja yang lebih besar, belum 

adanya keseimbangan volume atau beban pekerjaan antar eselon, sehingga 

berimplikasi terhadap kesenjangan beban kerjs antar eselon. 

 

2.5  Pandangan Islam dalam Pembangunan 

Pandangan islam dalam pembangunan adalah apabila kita memikirkan 

tentang pembangunan Negara, secara automatik kita akan terfikir kepada 

masyarakat dan juga kepimpinannya . Meskipun kepimpinan merupakan tujuan 

kepada pembangunan sebuah negara, namun kita tidak boleh memperkecilkan 

tanggung jawab dan peranan umat islam yang dalam sebuah negara islam itu 

sendiri. Peranan dan tugas mereka cukup besar. Ini karena tanpa sumbangan 

mereka, pembangunan yang ingin dimiliki tidak akan menjadi kenyataan. Umat 

islam adalah aset penting dalam membangunkan sebuah Negara islam mengikuti 

garis panduan yang telah di tetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. 

Rasulullah saw dalam usahanya menegakkan Negara islam di madinah 

yaitu selepas hijrah, baginda telah membina tapak yang teguh bagi Negara islam 

dan mewujudkan tiga bentuk hubungan yang penting yaitu : 
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1. Hubungan dengan Allah Swt; 

2. Hubungan sesama umat islam; 

3. Hubungan umat islam dengan orang bukan islam dan Negara bukan islam 

dalam rangka menyampaikan risalah islam serta menentukan sikap mereka 

terhadap islam; 

Berdasarkan hubungan yang telah direncanakan oleh Rasulullah saw 

tersebut, jelas bahwa selain dari hubungan dengan Allah, hubungan sesama umat 

islam juga menjadi asas utama dalam pembentukan sebuah Negara islam 

hubungan tersebut menjadi satu ikatan yang boleh memperkuatkan lagi benteng 

yang telah dibina. Ini penting untuk mempertahankan Negara dan agama islam 

dari ancaman dan dimusnahkan oleh musuh-musuh islam yang sudah pasti tidak 

senang apabila melihat islam membangun dan kuat. Setiap individu dalam 

masyarakat itu mempunyai peranan dan tanggung jawab masing-masing. 

Diantara tanggung jawab yang dimaksudkan disini ialah tanggung jawab 

dalam meberikan sumbangan kepada proeses pembangunan dalam apa bentuk 

sekalipun, baik dari segi fisik, material, ataupun intelektual. Sebagai contoh, 

golongan intelektual dan cendiakawan boleh menyumbangkan ide dan 

kepakaran mereka untuk membentuk pembangunan selain dari ilmu untuk 

tahapan golongan lain bagi memandu ke arah kehidupan yang sempurna di dunia 

dan akhirat , seperti ayat di bawah ini; 

An-Nahl :40 

نٍْأٍَ أََرْدَناهُ إَِذا لَِشْيءٍ  َقْولَُنا إِنََّما  َفَيُكونٍُ ُكنٍْ لَهٍُ َنقُولٍَ 
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Artinya: “Sesungguhnya perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami 

menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya : “kun 

(jadilah)”, maka jadilah ia.(An-Nahl:40) 

Manusia ketika menggambarkan sesuatu dalam benaknya, hanya dengan 

menginginkannya saja manusia dapat mewujudkannya dalam benaknya dan 

tidak memerlukan hal atau sarana lain. Ini merupakan contoh pendekatan untuk 

menjelaskan seperti itu pula lah Allah ketika hendak menciptakan sesuatu. Allah 

Swt hanya cukup menginginkannya, maka terciptalah sesuatu tesebut. Sekali lagi 

contoh tersebut hanya dalam rangka pendekatan nalar kita dengan penjelasan 

mengenai kun fayakun. 

ْحَساِن َوإٌِتَاِء ِذي اْلقُْربَى َوٌَْنهَى َعِه اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  َ ٌَأُْمُر بِالَْعْدِل َواْْلِ إِنَّ َّللاَّ

ًِ ٌَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََركَُّروَن   َوالْبَْغ
 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu ) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran (QS.An Nahl:90) 

 

Berdasarkan ayat tersebut  diatas dapat kita pahami bahwa Allah 

memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan tentu saja hal 

ini berlaku untuk semua umat manusia, terutama bagi seorang pemimpin yang 

mana pemimpin itu mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan 

perlindungan, kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat yang disiplin. 

Terkait dengan pembahasan didalam perencanaan ini ayat tersebut sangat 

relevan. Bahwa pemerintah mempunyai rencana yang tertuang didalam RKPD 

dalam penyusunan perencanaan itu pemerintah harus mempertimbangkan aspek 

keadilan dan aspek kebaikan untuk semua elemen masyarakat atau semua 
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komponen masyarakat rencana-rencana yang dituangkan pada RKPD supaya 

menyangkar kepada lapisan-lapisan masyarakat, lalu semua poin-poin yang 

dituangkan pada perencanaan itu juga diharapakan mampu direalisasikan, jadi 

bukan hanya program atau janji-janji yang diberikan kepada rakyat tetapi lebih 

dari itu semua program itu perlu direalisasikan demi tercapainya keadilan dan 

kemakmuran masyarakat. 

Mereka yang berperan sebagai perencanaan daerah akan melakukan 

perencanaan yang sebaik-baiknya yang dapat menguntungkan manusia, dan 

berusaha menghindari sesulit permasalahan yang diprekdiksikan akan terjadi. 

Tidak ada sedikitpun keinginan untuk menindas sebagian stakeholder karena 

islam mengajarkan tentang keadilan. 

 

2.6 Konsep Operasional 

Konsep oprasional merupakan bagaimana suatu variabel diukur, 

kemudian juga berfungsi untuk keseragaman pengertian dalam pengolahan dan 

analisa data, untuk itu dalam tulisan ini akan di turunkan beberapa konsep 

operasional yang dinilai dapat memberikan arahan di dalam penyusunan ini. 

2.6.1 Definisi Konsep  

1. Peranan : Peranan (Role) merupakan proses dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya. 

2. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan 

(BAPERLITBANG): adalah Badan Staf yang langsung dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Dimana Baperlitbang 

berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan 

di bidang perencanaan pembangunan daerah. 
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3.  Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) : Merupakan salah satu 

dokumen perencanaan yang wajib disusun setiap tahunnya oleh 

pemerintah daerah, RKPD ini pada dasarnya adalah merupakan rencana 

tahunan bersifat rinci dan operasional yang disusun sebagai jabaran 

dari rencana pembangunan jangka mengah (RPJMD). 

 

2.6.2Konsep Operasional 

 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Peranan  

Baperlitbang  

Dalam penyusunan 

Rencana Kerja 

Pembangunan 

Daerah (RKPD) 

 

1. Tahapan Dan 

Tatacara 

Penyusunan 

Rencana Kerja 

Pembangunan 

Daerah 

(RKPD) 

 

a. Persiapan Penyusunan RKPD 

b. Penyusunan Rancangan 

Awal RKPD 

c. Penyusunan Rancangan 

RKPD 

d. Pelaksanaan Musrenbang 

RKPD 

e. Perumusan Rancangan Akhir 

RKPD 

f. Penetapan  RKPD 

Sumber :  Diadopsi dari Permendagri  Nomor  54 Tahun 2010 Tentang Tahapan 

Dan Tatacara Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 
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2.6 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

                    

 

Sumber:  Diadopsi dari Permendagri No 54 Tahun 2010  Tentang Tahapan Dan Tatacara 

Penyusunan Renncana Kerja Pembangunan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

Peranan BAPERLITBANG dalam 

Penyusunan RKPD di Kabupaten Karimun 

Terciptanya penyusunan RKPD yang baik  di 

daerah oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten 

Karimun 

 Tahapan Dan Tatacara Penyusunan Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah  

a. Persiapan penyusunan RKPD 

b. Penyusunan rancangan awal RKPD 

c. Penyusunan rancangan RKPD  

d. Pelaksanaan musrenbang RKPD 

e. Perumusan rancangan akhir RKPD  

f. Penetapan RKPD 

 


