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ABSTRAK 

 

FUNGSI KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DAERAH (BAPPEDA) DALAM MENYUSUN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KAMPAR  

 

Oleh: 
 

PUTRI JAMILAH 

NIM.11675200338 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Koordinasi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan di Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui hambatan Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan di Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Koordinasi dalam 

buku Hasibuan yang terdiri dari empat indikator yaitu Kesatuan Tindakan, 

Komunikasi, Pembagian Kerja, dan Disiplin. Adapun yang menjadi subjek 

penelitian dan key informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang yang meliputi 

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA, Kepala 

Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA, Kepala Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan BAPPEDA dan beberapa Kasubbid Perencanaan OPD di bawah 

naungan BAPPEDA Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data yang 

diperoleh dengan cara Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dari semua 

data yang penulis peroleh akan dianalisis dengan dengan metode analisis 

deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian Fungsi Koordinasi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan di Kabupaten Kampar sudah terlaksana dengan baik, dari 

keseluruhan indikator kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan 

disiplin sudah dilaksanakan oleh BAPPEDA. Namun pada faktor-faktor 

menghambat koordinasi BAPPEDA terdapat masalah di bagian kurangnya 

tingkat kehadiran OPD dalam rapat koordinasi, kurangnya anggaran yang 

didapatkan, dan keterlambatannya OPD dalam menyampaikan usulan-usulan 

kegiatan kepada BAPPEDA. Peneliti menyarankan agar OPD terkait dapat saling 

bekerja sama dengan BAPPEDA dalam menyusun perencanaan pembangunan. 

 

 

Kata Kunci : Fungsi Koordinasi, BAPPEDA, OPD, Perencanaan 

Pembangunan, Hambatan. 
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KATA PENGANTAR 

 
 

 

Assalamu’alaikum wr. wb 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini dengan judul “Fungsi Koordinasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan Di Kabupaten Kampar” berjalan dengan baik. Tanpa adanya 

kesempatan mustahil, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara 

tuntas, walaupun masih banyak terdapat kekurangan didalamnya. Dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun guna untuk penyempurnaan selanjutnya. Dan Shalawat beriringan 

salam penulis ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallâhu ‘alaihi wa 

âlihi wa sallam, yang telah memberikan kita kesehatan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Syafa’atnya telah menaungi kita di hari 

perhitungan kelak. 

Skripsi ini di tulis sebagai salah satu tugas untuk menyelesaikan Studi 

Strata Satu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua 
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pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya 

skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan 

terimakasih kepada:  

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya yaitu yang paling utama Ibunda ku 

tersayang Jasmidar dan Ayahanda H.Ibrahim yang sudah terlebih dahulu 

dipanggil oleh Allah Yang Maha Kuasa sebelum bisa melihat saya 

mengenakan toga yang mereka impikan. Kedua orang tua saya yang pergi 

disaat saya sedang berjuang menyelesaikan kuliah ini. Terima kasih atas do’a 

dan curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai akhirnya saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua dukungan yang telah 

diberikan kepada saya baik moril maupun materil. Terima kasih buat 

semuanya orang tua ku tercinta, dan semoga ini bisa membuat kedua orang 

tua saya bahagia di surga sana, Amin. Serta terima kasih kepada Etek Cicik, 

Udo tersayang Muhammad Lubis, Anga Fahri Abdi dan Uwo saya Deli 

Maska, Uwo Tambaro dan Bang Ateng serta Keponakan tersayang Aisyah, 

Ema, Eva, Wika dan Acil yang senantiasa memberikan motivasi, 

mendo’akan, memberikan support dan juga terima kasih untuk seluruh 

keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, S.Ag, M.Ag selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag. MM selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.  
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4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi 

Negara. 

5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA selaku Sekertaris Jurusan Administrasi 

Negara. 

6. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan. 

7. Bapak Drs. H. Almasri, M.Si selaku Pembimbing yang telah memberikan 

masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta 

seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

9. Untuk sahabatku serta teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal 

A angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, 

terimakasih telah menjadi keluarga kedua selama proses perkuliahan. 

10. Kepada keluarga besar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Kampar yang telah membantu penulis selama ini 

sejak awal magang hingga dalam proses penelitian. Terimakasih banyak atas 

bantuan dan dukungannya. 

11. Dan terakhir terima kasih kepada orang yang selalu memberikan saya 

dukungan dan motivasi untuk selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 
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 Terimakasih atas do’a yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga 

semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat, serta kasih sayang dan amal 

perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah 

SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang lebih 

baik, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin. 

Wassalamu’alaikum wr. wb 

 

Pekanbaru,   Agustus  2020 

Penulis, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang 

undangan, atau sebuah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, bersifat lokalitas, sebagai 

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

Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan peranan penting dan dorongan 

terhadap proses pembangunan  di masing masing daerah. Perubahan Sistem 

Pemerintahan Daerah tersebut  mendorong semua Daerah berlomba-lomba 

untuk mempercepat proses pembangunan daerah dalam rangka memenuhi 

tuntutan umum untuk dapat segera meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Dan semenjak adanya era otonomi ini membuat beberapa campur 

tangan Pemerintah Pusat menjadi semakin berkurang dan daerah diberikan 

kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya 

masing-masing, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

semula lebih bersifat regional menjadi partisipatif. Perencanaan 

Pembangunan Daerah sekarang lebih banyak memperhatikan potensi dan 

karateristik khusus daerah. Sedangkan Perencanaan Nasional lebih banyak 

bersifat makro dan hanya memberikan arahan dan sasaran umum agar 

Pembangunan Daerah dapat dikoordinasikan dengan baik dan efesiensi. Dan 

berdasarkan  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN 2004), kedudukan Perencanaan 

Pembangunan Daerah di Indonesia menjadi semakin kuat. 

Koordinasi mempunyai arti yang sangat penting terutama di antara 

aparatur pemerintah dalam era otonomi daerah seperti saat ini. Hal tersebut 

disebabkan karena sebagian besar dari program pembangunan mempunyai 

sifat antar sektor yang pelaksanaannya melibatkan lebih dari satu instansi 

pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan program pada akhirnya ditentukan 

oleh kerjasama yang baik antara instansi yang terlibat dan disinilah 

koordinasi antar instansi memegang peranan penting. Keseluruhan 

pelaksanaan pembangunan di daerah harus dikoordinasikan dan dilaksanakan 

secara serasi dan selaras sehingga memberi manfaat yang sebesar-besarnya 

dan memberikan sumbangan yang nyata dalam tujuan pembangunan. 

Dalam setiap proses administrasi pemerintahan, koordinasi   

mempunyai   arti   yang   sangat   penting mengingat pemerintah pada 

hakekatnya merupakan suatu  organisasi  yang  sangat  besar  yang  terdiri  

dari  berbagai  unsur aparatur pemerintah  sebagai  bagiannya  yang  harus  

bergerak  sebagai  kesatuan  yang bulat  berdasarkan  pendekatan  sistem. 

Oleh  sebab itu disamping peranannya dalam administrasi pada setiap unsur 

aparatur pemerintah, koordinasi juga mempunyai arti yang menentukan  

dalam  administrasi  sebagai satu  keseluruhan  aparatur  pemerintah.  Adanya  

koordinasi  yang  baik diantara unsur  aparatur  pemerintah,  diharapkan  akan  

lebih  terjamin  pencapaian  tujuan pemerintah secara keseluruhan.  
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Koordinasi hanya mungkin menjadi efektif apabila adanya kesadaran 

dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pimpinan-

pimpinan organisasi untuk melakukan kerjasama antar instansi ke dalam 

pelaksanaan kerja di bawah pengarahan seseorang yang mempunyai 

kewenangan fungsional tertentu. 

Salah satu diantara negara-negara yang sedang berkembang adalah 

negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia saat ini sedang giat-

giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka 

mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan 

yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan yang dimaksud 

bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan 

mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai 

dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi 

sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan 

teraturlah pembangunan dapat terlaksana. 

Untuk  menyempurnakan  peraturan  daerah  khususnya  dalam  

implementasi pembangunan  daerah  yang  merata  berdasarkan  prinsip  

otonomi  yang  seluas-luasnya maka  Pemerintah pun  mengeluarkan  

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan  Nasional,  yang  mana  dalam  Pasal  23  di  tegaskan sebagai  
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berikut  :  “Kepala Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  bertanggung  

jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di 

Daerah Provinsi,  Kabupaten, atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPPEDA. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) adalah 

lembaga teknis daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah yang 

dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui sekertaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok untuk 

membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang 

perencanaan dan pembangunan daerah. BAPPEDA merupakan unsur 

perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah. 

Untuk meringankan pekerjaan dalam pembangunan, maka perlu 

adanya koordinasi dengan instansi terkait agar lebih mudah dalam 

melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini BAPPEDA merupakan 

penangungjawab penuh dalam pembangunan di Kabupaten Kampar, 

perencanaan merupakan awal kegiatan dalam melaksanakan pembangunan.  

Perancanan itu sendiri merupakan pemilihan sekumpulan kegiatan dan  

pemutusan  selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan  

oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan  

keputusan, proses pembangunan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan.  

Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses 

perencanaan.  
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Perencanaan ini dimulai dari tingkat Desa berupa Musrenbang Desa 

yang merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, 

serta bekerjasama dengan masyarakat desa, kemudian hasil usulan dari 

perencanaan pembangunan yang di sepakati pada tingkat desa ini berupa 

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun anggaran yang direncanakan dan 

menyusun rencana 5 tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa. Kemudian hasil Rencana Kerja Pembangunan Desa tersebut diusulkan 

lagi pada Musrenbang Kecamatan. 

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan 

prioritas pembangunan di wilayah kecamatan tersebut yang didasarkan pada 

masukan dari hasil musrenbang desa serta menyepakati rencana kegiatan 

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

kecamatan berupa rencana pembangunan kecamatan yang kemudian hasil 

tersebut langsung di input kedalam sebuah aplikasi. 

Pada tahap Musrenbang kabupaten, semua aspirasi yang masuk 

melalui musrenbang kecamatan akan ditampung bersamaan dengan usulan 

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

akan dikelompokkan dan disesuaikan dengan jenis kegiatan OPD yang 

berwenang. Pada tahap ini OPD akan melakukan Verifikasi terhadap usulan 

kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar usulan kegiatan OPD. 

Program/usulan yang disetujui akan dimasukkan dalam Rencana Kerja 
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Organisasi Pernangkat Daerah (Renja-OPD). Berikut ini adalah gambaran 

tampilan dari mekanisme perencanaan pembangunan daerah. 

Gambar 1.1 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : www.google.com 

 

Untuk mengarahkan kegiatan pembangunan secara terpadu, efesien 

dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan bila terdapat arah dan tahapan 

pembangunan yang jelas. Maka sesuai dengan Undang-Undang No 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat 

mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efesien, dimana pada 

dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 

tujuan dan fungsi pokok. Tujuan dan fungsi pokok tersebut adalah sebagai 

berikut : 
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a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 

b. Menjamin   terciptanya   integritas,   singkronisasi   dan   sinergitas   

antara daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun 

daerah. 

c. Menjamin  keterkaitan  dan  konsistensi  antara  perencanaan,  

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan. 

e. Menjamin  tercapainya  pembangunan  sumber daya  secara  efisien,  

efektif dan adil. 

Melaksanakan  pembangunan  bukanlah  suatu  pekerjanan  yang  

cukup  mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat 

berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-

benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung 

jawabnya, serta dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi,  

kejujuran  dan  tanggung  jawab  akan  pelaksanaan  tugas  dan wewenang 

yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun 

dipusat. 

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan 

terpadu, maka  perlu  adanya  suatu  perencanaan yang  cukup  matang dan 

koordinasi yang  disesuaikan  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai  agar  apa  

yang  hendak  dilaksanakan  benar-benar  dapat terwujud  dengan  baik,  

maka perencanaan pembangunan daerah harus didorong dengan  
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implementasi pembangunan daerah   yang  merata  dan  berkesinambungan 

dengan  arah  pembangunan  yang  terencana  dengan  baik  dan  dinamis.  

Dalam  hal  ini BAPPEDA   harus   konsisten   dan   komitmen   terhadap   

apa  yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Serta  sangat  dipengaruhi  adanya  peran serta  masyarakat  maupun  unsur-

unsur  dalam   masyarakat   yang  secara  langsung maupun tidak langsung 

terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Di Kabupaten Kampar terdapat sebanyak 52 OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) yang melakukan koordinasi dengan BAPPEDA. Hal ini 

berarti seluruh instansi yang ada di Kabupaten Kampar turut serta dalam 

pembangunan daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 

pada pasal 260 ayat (2) dikatakan bahwa “Rencana pembangunan daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan di 

harmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan 

pembangunan daerah”. Kemudian pada pasal 261 ayat (5) dikatakan bahwa 

“Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah 

pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, 

Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional”. Artinya adalah rencana 

pembangunan daerah dilakukan bersama dan di koordinasikan dengan semua 

perangkat daerah yang terlibat dalam pembangunan daerah tersebut meliputi 

desa, kecamatan, dan kabupaten/kota. Adapun daftar nama OPD dan 

Kecamatan yang berkoordinasi dengan BAPPEDA adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 Daftar OPD dan Kecamatan di Kabupaten Kampar 

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 

23 
DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

TENAGA KERJA 
49 KECAMATAN  KAMPAR KIRI HILIR 

24 INSPEKTORAT KABUPATEN 50 KECAMATAN  GUNUNG SAHILAN 
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No PERANGKAT DAERAH No PERANGKAT DAERAH 

25 
BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 
51 KECAMATAN  PERHENTIAN  RAJA 

26 
BADAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN  DAN ASET DAERAH 
52 

KECAMATAN  KOTO KAMPAR 

HULU 

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Kampar 

Berdasarkan dari undang-undang di atas terdapat hal yang menjadi 

dasar dari setiap kegiatan BAPPEDA dalam pembangunan, yaitu BAPPEDA 

dalam menyusun perencanaan pembangunan memiliki tugas yaitu 

berkoordinasi dengan semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten 

Kampar tanpa terkecuali yaitu melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan (Musrenbang). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di 

Kabupaten Kampar memiliki peran penting dalam setiap keberhasilan dalam 

pembangunan yang ada di Kabupaten Kampar, yaitu baik dalam bidang 

pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA 

ataupun dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan. 

Berdasarkan hal tersebut untuk menunjang keberhasilan dalam 

pembangunan dan agar sesuai dengan hasil yang di inginkan, maka perlu 

adanya koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam menyusun rencana 

pembangunan dengan perangkat daerah yang bersangkutan. Namun dalam 

penerapan koordinasi ini terdapat beberapa fenomena-fenomena yang ada 

yang dihadapi oleh BAPPEDA Kabupaten Kampar. Adapun fenomena yang 

ada dapat dilihat dari koordinasi BAPPEDA dengan OPD terkait yaitu masih 

kurangnya tingkat kehadiran OPD dalam rapat koordinasi maupun dalam 

Musrenbang. Otomatis hal tersebut dapat menghambat proses koordinasi 
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BAPPEDA dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten 

Kampar. Dan fenomena lainnya yaitu sering terlambatnya OPD dalam 

mengusulkan kegiatan kepada BAPPEDA yang tentunya ini akan 

menghambat koordinasi BAPPEDA dengan OPD. 

Oleh sebab itu, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang 

bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BAPPEDA tersebut dan 

mengadakan penelitian dengan mengangkat judul : “Fungsi Koordinasi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam 

Menyusun Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Kampar? 

2. Apa saja yang menghambat koordinasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Kampar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  suatu  masalah  pasti  

mempunyai tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dalam  hal  ini  yang  menjadi  

tujuan  penelitian  adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Kampar. 

2. Untuk mengetahui hambatan koordinasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Kampar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

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

yang dapat dicapai dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini 

aspek teoritis yang  didapakan  ilmu  pengetahuan  ialah  bagaimana 

koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Kampar dan 

apa saja hambatan koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Kampar. 

2. Aspek praktis (guna laksana) yaitu aspek yang memuat manfaat yang 

dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan. Dari 

penelitian ini yaitu aspek praktis yang di dapatkan dari penelitian yaitu 

sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk Bappeda Kabupaten 

Kampar dalam melakukan koordinasi menyusun perencanaan 

pembangunan agar lebih efektif dan efisien. 
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3. Aspek individual yang memuat manfaat bagi peniliti dan objek 

penelitian. Yaitu ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang sangat 

berharga bagi peneliti dalam meneliti mengenai masalah koordinasi 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam 

menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Kampar dan dapat 

dijadikan sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di 

bidang Ilmu Administrasi Negara. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menguraikan teori yang bersumber dari 

buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, subjek 

penelitian, serta metode analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan 

diteliti dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian, seperti 

lokasi penelitian, struktur organisasi. 

BAB V : ANALISIS DATA 

Dalam bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang 

koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) dalam menyusun perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Kampar. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta kritik dan 

saran yang membangun bagi objek agar bisa lebih baik 

kedepannya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Koordinasi 

2.1.1 Pengertian Koordinasi 

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk 

mengkoordinasikan  kegiatan  kepada  anggota  organisasi  yang  diberikan  

dalam menyelesaikan   tugas.   Dengan   adanya   penyampaian   informasi   

yang   jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada 

para bawahan oleh  manajer  maka  setiap  individu  bawahan  akan  

mengerjakan  pekerjaannya sesuai  dengan  wewenang   yang  diterima.  Tanpa  

adanya  koordinasi  setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan 

perusahaan tidak akan tercapai. 

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan 

mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur 

manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan 

organisasi”. 

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau 

bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara 

efisien dan efektif (Handoko 2003:195). 
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Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa 

koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan 

jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 

menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang 

telah ditentukan. 

Hadari Nawawi dalam bukunya Administrasi Pendidikan: Koordinasi 

adalah kegiatan mengatur dan membawa personal, metode, bahan, buah pikiran, 

saran-saran, cita-cita dan alat-alat dalam lingkungan kerja yang harmonis, 

saling isi mengisi dan saling menunjang sehingga pekerjaan berlangsung efektif 

dan seluruhnya terarah pada pencapaian tujuan yang sama. 

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, The Principle and Practice of 

Management yang dikutip Handayaningrat (2002:54) Koordinasi adalah 

mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan 

pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu 

dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu 

sendiri. 

Menurut Handayaningrat (1985:88) bahwa koordinasi dan komunikasi 

adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat juga 

mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi. 
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Menurut Mc. Farland (Handayaningrat, 1985:89) koordinasi adalah 

suatu proses di mana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara 

teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam 

mencapai tujuan bersama. 

Menurut Suharno HP (1981:29), koordinasi adalah kemampuan untuk 

merangkaikan beberapa gerakan untuk mencapai suatu gerakan yang selaras 

sesuai dengan tujuan. 

Menurut Sanjoto (1999:9), bahwa koordinasi adalah kemampuan 

seseorang dalam mengintegrasikan gerakan yang berbeda ke dalam suatu pola 

gerakan tunggal yang efektif. Sehingga koordinasi merupakan kemampuan 

tubuh untuk merangkai atau mengkombinasikan beberapa unsure gerakan 

menjadi suatu gerkan yang efektif dan selaras sesuai dengan tujuan. 

Menurut D.Allen Phillips dan E.Hornack (1979:251) menjelaskan 

koordinasi adalah kemampuan melakukan suatu pola gerakan yang 

membutuhkan keterampilan. Koordiansi juga merupakan bagian integral dari 

kemampuan motorik, pada kenyataannya pengertian koordinasi telah dianggap 

sebagai padanan dari kata kemampuan motorik dan keterampilan. 

Menurut G. R. Terry dalam bukunya, Principle of Management yang 

dikutip Handayaningrat (2002:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron 

atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan 

pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis 
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pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi 

menurut Terry meliputi : 

a. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif. 

b. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut. 

c. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut. 

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi 

memiliki syarat-syarat yakni : 

a. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per 

bagian. 

b. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, 

agar saling berlomba. 

c. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai. 

d. Esprit de corps, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat. 

Selanjutnya kordinasi memiliki sifat-sifat diantaranya ialah : 

a. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.  

b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer 

dalam kerangka mencapai sasaran. 

c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. 
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Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah 

tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara 

tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu 

dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha 

ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi 

kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses 

pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi 

agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, 

pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya 

manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan 

suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai 

sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. 

Moekijat (1994:57) menyatakan koordinasi dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Mengadakan pertemuan koordinasi antar pejabat. 

2. Mengadakan pertemuan formal antara pejabat yang disebut rapat. 

3. Membuat edaran berantai kepada pejabat yang diperlukan. 

4. Menyebarkan kartu nama kepada pejabat yang memerlukan. 

5. Mengangkat coordinator. 
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6. Membuat buku pedoman organisasi, pedoman tata kerja, dan kumpulan 

peraturan. 

7. Berhubungan dengan alat perhubungan. 

8. Membuat tanda, simbol, kode, dan lain-lain. 

Berdasarkan atas hubungan antara pejabat yang mengkoordinasikan 

dengan pejabat yang dikoordinasikan, maka dapat dibedakan 2 (dua) jenis 

koordinasi, yaitu : Koordinasi intern, dan koordinasi ekstern. 

a. Koordinasi intern terdiri atas : koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, 

dan koordinasi diagonal. 

1. Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang 

mengkoordinasi dengan yang dikoordinasikan secara struktural 

terdapat hubungan hirarkis. Hal ini dapat juga dikatakan koordinasi 

yang bersifat hirarkis, karena satu dengan yang lainnya berada pada 

satu garis komando (life of command). Misalnya koordinasi yang 

dilakukan oleh seorang Kepala Direktorat terhadap para Kepala Sub 

Direktorat yang berada dalam lingkungn Direktoratnya. 

2. Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, dimana 

kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang 

dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkat eselonnya. 

Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu 

dengan yang lain sehingga perlu dikoordinasi. Misalnya koordinasi 
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yang dilakukan oleh Kepala Biro Perencanaan Departemen terhadap 

Kepala Direktorat Bina Program ada tiap-tiap Direktorat Jenderal 

suatu Departemen. 

3. Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, dimana yang 

mengkordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkat 

eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dan 

lainnya tidak berada pada satu garis komando (line of command). 

Misalnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Biro Kepegawaian 

pada Sekretariat Jenderal Departemen terhadap Kepala Bagian 

Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal suatu Departemen. 

b. Koordinasi ekstern, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi 

ekstern yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal 

dan diagonal. 

1. Koordinasi ekstern yang bersifat horizontal, misalnya koordinasi 

yang dilakukan oleh Kepala Direktorat Bina Program, Direktorat 

Jenderal Transmigrasi terhadap Kepala Direktorat Penyiapan Tanah 

Pemukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Bina Marga. 

2. Koordinasi ekstern, yang bersifat diagonal, misalnya koordinasi 

yang dilakukan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian 

Negara (BAKN) terhadap para Kepala Biro Kepegawaian tiap-tiap 

Departemen. 
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Ada berbagai cara untuk melaksanakan koordinasi. Cara yang satu lebih 

formal daripada cara yang lainnya, dan ada yang lebih mendorong kegiatan 

belajar dari pengalaman dibandingkan dengan cara lain. Di bawah ini daftar 

saran koordinasi, diurutkan mulai dari yang lemah sampai yang paling kuat 

yang yaitu antara lain : 

1. Pertemuan-pertemuan ad-hoc untuk mengkoordinasikan jika 

muncul masalah. 

2. Seminar-seminar pelatihan ( menunjang pemahaman). 

3. Transfer staf antarbagian. 

4. Pembentukan satuan-satuan tugas (koordinasi sementara antara 

bagian-bagian). 

5. Keanggotaan part-time dalam tim/panitia (menjamin adanya 

pengetahuan tentang bagian-bagian serta kegiatan-kkegiatan lain). 

6. Partisipasi dalam pertemuan perencanaan reguler. 

7. Pembentukan posisi-posisi penghubung (misalnya peran 

koordinator). 

8. Perjanjian/persetuan kerja secara tertulis. 

9. Keanggotaan full-time dalam suatu panitia (misalnya panitian 

pembangunan). 

10. Pengembangan kelompok penghubung. 

11. Partisipasi dalam suatu struktur yang mempunyai hubungan pelapor 

rangkap. 
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2.1.2 Tipe-Tipe, Sifat dan Manfaat Koordinasi 

Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan 

disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan 

untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. 

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua 

bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini 

biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat 

dilihat pada penjelasan di bawah ini : 

a. Koordinasi vertikal (Vertical Coordination) adalah kegiatan-kegiatan 

penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan 

unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan 

tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang 

ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini 

secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi 

kepada aparat yang sulit diatur. 

b. Koordinasi horizontal (Horizontal Coordinatiori) adalah 

mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, 

pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat 

organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas 

interdisciplinary dan interrelated. 
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Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, 

menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara 

unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-

unit yang sama tugasnya. 

Sedangkan Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta 

unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain 

saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang 

levelnya setaraf. 

Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator 

tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab 

kedudukannya setingkat. 

Hasibuan (2006:87), berpendapat bahwa sifat-sifat koordinasi adalah: 

a. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis. 

b. Koordinasi menekankan Pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator 

dalam rangka mencapai sasaran. 

c. Koordinasi meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. 

Apabila dalam organisasi dilakukan koordinasi secara efektif maka ada 

beberapa manfaat yang didapatkan. Handoko (2003:197) berpendapat bahwa 

Adapun manfaat koordinasi antara lain :  

a. Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, 

antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam 

organisasi. 
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b. Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau 

pejabat merupakan yang paling penting. 

c. Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam 

organisasi. 

d. Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas 

dalam organisasi. 

e. Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu. 

Hasibuan (2006:86) berpendapat bahwa koordinasi penting dalam suatu 

organisasi, yakni : 

a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percecokan, dan kekembaran atau 

kekosongan pekerjaan. 

b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk 

pencapaian ujuan perusahaan. 

c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. 

d. Supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu 

pegawai harus membantu tercapainya tujuan organisasi. 

e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran 

yang diinginkan. 

Harsono (1988: 65), mengemukakan, bahwa koordinasi adalah 

kemampuan mengintegrasikan berbagai gerakan yang berlainan ke dalam satu 

pola tunggal gerakan. 
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2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi 

Hasibuan (2006:88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi koordinasi sebagai berikut : 

1. Kesatuan Tindakan 

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota 

organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau 

tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau 

satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu 

konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari 

pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa 

usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya 

keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah 

merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu 

koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa 

kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

2. Komunikasi 

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena 

komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan 

berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya 

komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak 

kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan 
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komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu yang dalam 

bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan”. 

Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan 

komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan 

memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. 

Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator 

dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam 

menciptakan komunikasi. 

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat 

bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan 

merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari 

ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan 

secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan 

informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut 

merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat 

informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. 

Sehingga dari uraian tersebut terlihat fungsi komunikasi sebagai 

berikut : 

a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kejadian 

dalam suatu lingkungan. 

b. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan. 



 

 

28 

c. Kegiatan mengkomunikasikan informasi, nilai dan norma sosial 

dari generasi yang satu ke generasi yang lain. 

Maka dari itu komunikasi itu merupakan suatu upaya yang 

dilakukan oleh seseorang untuk merubah sikap dan perilaku orang lain 

dengan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang 

disampaikannya kepada orang tersebut. 

3. Pembagian Kerja 

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk 

mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya 

sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara 

kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada 

dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah 

prinsip pembagian kerja (Division of labor). 

Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu 

organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha 

mencapai tujuanya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan 

pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan 

tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan 

pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk 

melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. 

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas 

secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu 
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melaksanakan keseluruhan aktifitas dalam tugas–tugas yang paling rumit 

dan tidak seorangpun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan 

untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan 

pemilahan bagian–bagian tugas dan membagi baginya kepada sejumlah 

orang. 

Pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu 

memungkinkan orang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada 

fungsi pekerjaan tertentu. 

4. Disiplin 

Pada  setiap  organisasi  yang  kompleks,  setiap  bagian  harus  

bekerja secara  terkoordinasi,  agar  masing-masing  dapat  menghasilkan  

hasil  yang diharapkan.   Koordinasi   hádala   usa   penyesuaian   bagian-

bagian   yang berbeda-beda   agar   kegiatan   dari   pada   bagian-bagian   

itu   selesai   pada waktunya,    sehingga    masing-masing    dapat    

memberikan    sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil 

secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin. 

Rivai (2005:444) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah 

suatu alat  yang  digunakan  para  manajer  untuk  berkomunikasi  dengan  

karyawan agar  mereka  bersedia  untuk  mengubah  suatu  perilaku  serta  

sebagai  suatu upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  kesediaan  

seseorang  mentaati semua  peraturan  organisasi  dan  normanorma  

sosial  yang  berlaku”.  Jadi jelasnya  bahwa  disiplin  menyangkut  pada  
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suatu  sikap  dan  tingkah  laku, apakah itu perorangan atau kelompok 

yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu organisasi. 

Dalam suatu organisasi penerapan peraturan kepada seseorang 

atau anggota organisasi dikelola oleh pimpinan. Pimpinan diharapkan 

mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan 

melalui kesadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu 

menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga 

tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada 

bawahannya. 

Dengan demikian disiplin itu sangat penting artinya dalam proses 

pencapaian tujuan, ini merupakan suatu syarat yang sangat menentukan 

dalam pencapaian tujuan yang dimaksud. 

Menurut James D. Thomson membagi tiga saling ketergantungan 

diantara satuan-satuan organisasi, yaitu : 

1. Ketergantungan yang menyatu (Pooled interdependence) 

Dimana tiap kegiatan departemen dan fungsional tergantung pada 

pelaksanaan kerja tiap satuan. 

2. Ketergantungan yang berurutan (sequential interdependence) 

Dimana pekerjaan dari tiap departemen atau fungsional tergantung 

dari penyelesaian pekerjaan departemen yang lain sebelum satuan 

lain dapat bekerja. 
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3. Ketergantungan timbal balik (reciprocal interdependence) 

Merupakan hubungan member dan menerima anrat satuan 

organisasi. 

2.1.4 Fungsi Koordinasi 

Menurut Handayaningrat (1989:119-121) menjelaskan fungsi koordinasi 

adalah sebagai berikut :  

a. Sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping adanya fungsi 

perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, motivasi dan 

pengawasan. Dengan kata lain koordinasi adalah fungsi organik dari 

pimpinan. 

b. Untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur kerja dari berbagai 

komponen dalam organisasi. Kelancaran mekanisme prosedur kerja harus 

dapat terjamin dalam rangka pencapaian tujuan organisasi dengan 

menghindari seminimal mungkin perselisihan yang timbul antara sesama 

komponen organisasi dan mengusahakan semaksimal mungkin kerjasama 

di antara komponen-komponen tersebut. 

c. Sebagai usaha yang mengarahkan dan menyatukan kegiatan yang 

mengandung makna adanya keterpaduan (integrasi) yang dilakukan 

secara serasi dan simultan/singkronisasi dari seluruh tindakan yang 

dijalankan oleh organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan 

yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi yang diperlukan 
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untuk mencapai tujuannya. Hal itu sesuai dengan prinsip koordinasi, 

integrasi, dan singkronisasi. 

d. Sebagai faktor dominan dalam kelangsungan hidup suatu organisasi pada 

tingkat tertentu dan ditentukan oleh kualitas usaha koordinasi yang 

dijalankan. Peningkatan kualitas koordinasi merupakan usaha yang perlu 

dilakukan secara terus menerus karena tidak hanya masalah teknis semata 

tetapi tergantung dari sikap, tindakan, dan langkah dari pemegang fungsi 

organik dari pimpinan. 

e. Untuk melahirkan jaringan hubungan kerja atau komunikasi. Jaringan 

hubungan kerja tersebut berbentuk saluran hubungan kerja yang 

membutuhkan berbagai pusat pengambilan keputusan dalam organisasi. 

Hubungan kerja ini perlu dipelihara agar terhindar dari berbagai rintangan 

yang akan membawa organisasi ke situasi yang tidak berfungsi sehingga 

tidak berjalan secara efektif dan efisien. 

f. Sebagai usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap 

yang terpadu dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana. 

Dalam organisasi yang besar dan kompleks, pertumbuhan organisasi akan 

menyembabkan penambahan beban kerja, penambahan fungsi-fungsi 

yang harus dilaksanakan dan penambahan jabatan yang perlu di 

koordinasikan. 
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g. Untuk penataan spesialisasi dalam berbagai keanekaragaman tugas. 

Karena timbulnya spesialisasi yang semakin tajam merupakan 

konsekuensi logis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi adalah 

usaha untuk menyelaraskan setiap tindakan, langkah dan sikap yang terpadu 

dari para pejabat pengambil keputusan dan para pelaksana, penataan spesialisasi 

dalam berbagai keanekaragaman tugas, melahirkan jaringan hubungan 

kerja/komunikasi atau dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi manajemen, 

disamping adanya fungsi perencanaan, penyusunan pegawai, pembinaan kerja, 

motivasi dan pengawasan untuk menjamin kelancaran mekanisme prosedur 

kerja dari berbagai komponen dalam organisasi. 

 

2.2 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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: 

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. 
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Gambar 2.1 Skema Perencanaan yang Ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bendavid-Val (1991) dalam buku Mudrajad Kuncoro (2012:55) 

 

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). 
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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. 

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 
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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, 

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. 
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2.2.1 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. 

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. 
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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 

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah. 

3. Proses partisipatif  

Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap 

pembangunan (stakeholder) melalui pelaksanaan musrembang. 
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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). 

 

2.3 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. 

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. 
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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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2.3.1 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. 
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2.3.2 Tujuan Pembangunan 

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

tiga tujuan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut : 

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. 

 

2.4 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 
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tersebut terlihat jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan 

pada dasarnya adalah : 

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 : 
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1) Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam 

rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (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.  
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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 

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. 
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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. 

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. 
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2.4.1 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 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). 
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2.4.2 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. 

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. 
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2.5 Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 

Dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, maka Daerah perlu 

menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, 

kabupaten/kota hingga tingkat propinsi, termasuk menyelenggarakan Forum 

Satuan Kerja Perangkat Daerah/Propinsi, Kabupaten dan Kota (Forum SKPD). 

Sedangkan untuk meyusun Rencana Kerja Pemerintah Pusat yang 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan nasional, maka Pemerintah 

perlu menyelenggarakan Musrenbang Pusat, Musrenbang Propinsi dan 

Musrenbang Nasional. Semua masukan yang diperoleh dari Musrenbang secara 

berjenjang ini diperlukan karena akan mempengaruhi kegiatan pembangunan 

yang berkait dengan pendanaan atau anggaran kegiatan di daerah. 

Tahapan dalam sistem perencanaan nasional adalah : 

1. Tahap Persiapan Perencanaan. 

2. Tahap Perencanaan dan Anggaran. 

3. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Belanja Negara. 

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggung-jawaban. 
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Tahap perencanaan tersebut melalui 2 tahapan berikut : 

1. Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dari tingkat 

Desa/Kelurahan sampai tingkat Kecamatan. 

2. Penentuan Arah dan Kebijakan melalui forum Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dari tingkat Kabupaten Kota sampai tingkat propinsi. 

Tahap Persiapan Perencanaan : 

Pada tahap ini Kepala Pemerintahan baik pada tingkat Desa/Lurah 

hingga Nasional menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang. Tim inilah yang 

akan menyusun jadwal serta agenda Musrenbang, mengumumkan atau 

mengundang minimal 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan agar peserta dapat 

melakukan pendaftaran. Tim ini juga yang akan menyiapkan materi serta 

notulen pertemuan. Musrenbang ini menjadi forum untuk menjaring aspirasi 

masyarakat. 

Untuk persiapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala 

Bappeda sebagai ketua tim Penyelenggara yang akan menetapkan tata cara 

penyelenggaraan forum. Tim inilah yang akan mengkompilasi daftar prioritas 

yang telah ditetapkan dari Musrenbang Kecamatan, mengidentifikasi daftar 

prioritas serta memperkirakan biaya tiap prioritas kegiatan yang selama ini 

lebih dikenal sebagai Arah dan Kebijakan Umum (AKU). Selain itu, Tim juga 

akan mengumumkan atau mengundang calon peserta minimal 7 hari sebelum 

kegiatan. Peserta adalah mereka yang menjadi delegasi Musrenbang Kecamatan 
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dan kelompok-kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang terkait 

dengan fungsi/ SKPD pada tingkat Kabupaten/kota. 

Gambar 2.2 Proses Perencanaan dan Penganggaran Tahunan 

 

Sumber : Randy. Wrihatnolo, 2009 

A. Penjaringan Aspirasi Masyarakat dilakukan melalui Wadah Musrenbang 

(Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 

Adapun tahapan Musrenbang adalah: 

a. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari, dimana 

aspirasi masyarakat dapat digali melalui dialog atau musyawarah antar 

kelompok-kelompok masyarakat. Keluaran dari Musrenbang di tingkat 

ini adalah penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun mendatang 
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sesuai dengan potensi serta permasalahan di desa/kelurahan tersebut. 

Pada tahap ini juga ditetapkan daftar nama 3–5 orang delegasi dari 

peserta Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menghadiri Musrenbang 

Kecamatan.  

b. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari, Keluaran dari 

Musrenbang di tingkat kecamatan ini menetapkan daftar prioritas 

kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Prioritas kegiatan 

pembangunan ini disesuaikan menurut fungsi SKPD dan penetapan 

anggaran yang akan didanai melalui APBD dan sumber pendanaan 

lainnya. Hasil penetapan daftar prioritas ini kemudian disampaikan oleh 

masing-masing delegasi kepada masyarakat pada masing-masing 

desa/kelurahan. Pada tahap ini juga ditetapkan delegasi untuk mengikuti 

forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 

c. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota 

dilaksanakan antara bulan Februari dan bulan Maret. 

Keluaran dari Forum ini adalah: 

1. Rancangan Rencana Kerja-SKPD (Renja-SKPD) yang memuat 

kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD yang akhirnya 

menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). 

2. Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan 

dari APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi dan APBN. 
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d. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan 

Maret. 

Keluaran dari Musrenbang Kabupaten/Kota ini adalah: 

1. Arah kebijakan, prioritas pembangunan dan pagu dana berdasarkan 

fungsi SKPD. 

2. Daftar prioritas yang sudah dibahas pada forum SKPD. 

3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintahan 

Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat. 

4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. 

5. Dalam upaya menjaga konsistensi keluaran dalam bentuk Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka dilakukan beberapa forum 

multistakeholders Paska Musrenbang antara delegasi masyarakat, 

pemerintah daerah dan DPRD. Selain itu forum tersebut juga 

bertugas untuk memberikan penjelasan alasan diterima atau 

ditolaknya sejumlah kegiatan yang sudah diusulkan. 

e. Forum SKPD Propinsi dilaksanakan pada bulan Maret. 

Keluaran dari Forum ini adalah: 

1. Rancangan Rencana Kerja (Renja-SKPD) memuat kerangka 

regulasi dan kerangka anggaran SKPD propinsi. 

2. Menggabungkan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota dengan 

Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan yang berasal dari Renja-

SKPD Propinsi. 
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3. Mengidentifikasi prioritas kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota 

yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan Renja-SKPD 

Propinsi. 

f. Musrenbang Pusat pada bulan Maret. 

Keluarannya adalah: 

1. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 

2. Rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) 

Acuannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Nasional yang sedang berlaku. 

3. Pesertanya adalah seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 

Departemen dan seluruh Gubernur (u.p. Kepala Bappeda Propinsi) 

sebagai peninjau. 

g. Musrenbang Propinsi pada bulan April, merupakan tahap pemutahkhiran 

RKPD Propinsi serta tahap penyelarasan RKP dan Renja-KL dengan 

RKPD Propinsi dan RKPD Kabupaten/Kota. 

h. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada bulan April, 

pada tahap ini hasil Musrenbang Propinsi disampaikan kepada seluruh 

Kementerian/Lembaga, Gubernur dan Kepala Bappeda Propinsi untuk 

disepakati sebagai program prioritas pembangunan nasional, prioritas 

pendanaan RAPBN dan rancangan akhir RKP untuk disampaikan dan 

dibahas dalam sidang kabinet. 
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B. Penentuan Arah Kebijakan melalui Forum SKPD berdasarkan: 

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD 

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 

2. Pokok-pokok pikiran DPRD. 

3. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). 

4. Masukan dari masyarakat (perempuan) melalui dengar pendapat, lobby, 

dan kampanye. 

Kriteria Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD berdasarkan 

sebagai berikut : 

1. Sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang sesuai dengan 

RPJMD dan RKPD serta dokumen perencanaan lainnya. 

2. Memuat arah dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman 

menyusun strategi dan prioritas APBD. 

3. Perlu fleksibel dalam penyusunannya dengan penjabaran yang 

memberikan peluang pengembangan bagi pelaksanaannya. Penentuan 

strategi dan prioritas APBD, yang merupakan perumusan kebijakan 

anggaran disusun berdasarkan arah kebijakan APBD. 

4. Di sini harus dilihat apakah visi, misi dan sasaran kebijakan daerah 

mengurangi ketidakadilan gender. 
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Alasan Penyusunan Prioritas APBD : 

1. Agar skala dan kebutuhan yang paling diinginkan masyarakat 

terakomodir. 

2. Agar alokasi sumber daya yang dimiliki dapat dilakukan secara 

ekonomis, efisien dan efektif demi kebutuhan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat termasuk perempuan, khususnya program-program 

yang bersentuhan langsung dengan publik. 

2.6 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 tentang 

fungsi koordinasi yang dilakukan peneliti dalam beberapa  hal memiliki 

kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. 

1. Akbar Taufik (2017) “Fungsi Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Dan 

Pengawas Pemilu Dalam Menyelenggrakan Pemilihan Walikota Dan 

Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017”. Pada Penyelanggaraan antara 

koordinasi ditingkat staf antara KPU dan Panwaslu ketika permintaan 

data oleh Panwaslu sudah oke dengan komisioer KPU minta dokumen ini 

dokumen itu, begitu Panwaslu utus staf ke KPU untuk mengambil 

dokumen itu, staf disananya yang tidak nyambung tidak mau, tidak mau 
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memberikan dengan berbagai alasan. Dengan terjadinya permasalahan-

permasalah diatas, tentu saja hal ini menjadi Permasalahan Koordinasi 

KPU dan Panwaslu dalam menyelenggarakan pemilihan walikota dan 

wakil walikota pekanbaru tahun 2017. Adapun tujuan penelitian, 

mengetahui Koordinasi KPU dan Panwaslu Dalam Menyelenggarakan 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017, 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat Koordinasi KPU dan 

Panwaslu Dalam Menyelanggarakan Pemilihan Walikota dan Walikota 

Pekanbaru Tahun 2017. 

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran koordinasi Komisi 

Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu dalam menyelenggarakan 

pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru 2017 indikator 

kesatuan tindakan sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga, indikator 

komunikasi sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga, indikator pembagian 

beban kerja sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga, indikator displin 

sudah dilaksanakan oleh kedua lembaga. Dengan itu penulis 

menyimpulkan hasil keseluruhan penelitian Cukup Baik. untuk kedua 

lembaga dalam menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Pekanbaru Tahun 2017 antara KPU dan Panwaslu Kota 

Pekanbaru. Dan kendala yang dialami pada Koordinasi Komisi Pemilihan 

Umum dan Pengawas Pemilu Dalam Menyelenggarakan Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2017 yaitu kendala 
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koordinasi ditingkat kecamatan, kendala koordinasi ditingkat staf dan 

perbedaan cara pandang / persepsi hukum positif. 

2. Kasmil (2018) “Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Dalam Menunjang 

Pelaksanaan Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kota Kendari”. Agar proses pembangunan tersebut 

dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka salah satu 

aspek yang diperhatikan adalah koordinasi dari pada aparat pelaksana 

pembangunan. Koordinasi sebagai salah satu cara untuk mempersatukan 

usaha dari setiap penanggungjawab pelaksanaan pembangunan yang ada 

di suatu daerah guna menggalakkan proses pembangunan terutama 

pembangunan yang sesuai dengan tuntunan otonomi daerah untuk 

mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan 

dari pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah dapat tercapai. Adapun 

tujuan penelitian, mengetahui pelaksanaan Koordinasi pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari, 

mengetahui keberhasilan pembangunan pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Kendari. 

Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi 

pada Kantor Bappeda kota Kendari telah terlaksana dengan baik. Hal ini 

ditinjau dari pelaksanaan koordinasi vertikal oleh Kepala Bappeda kota 

Kendari selaku pimpinan pada Kantor Bappeda kota Kendari telah 

terlaksana dengan baik yakni telah melakukan Koordinasi dengan 
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Walikota kota Kendari tentang pelaksanaan program kerja maupun 

program pembangunan kepada para pegawainya begitupun dengan 

koordinasi horizontal yang dilakukan para pegawai dalam 

mengkoordinasikan berbagai pelaksanaan tugas pada unit unit kerja pada 

Kantor Bappeda kota Kendari telah terlaksana dengan baik, yakni adanya 

pengarahan, penyelarasan dan mengintegralkan program program 

pembangunan antara SKPD Pemerintah kota Kendari, Camat dengan Para 

Lurah, dan Tokoh Masyarakat kota Kendari tentang pelaksanaan berbagai 

program kerja pada kota kendari. Dan pelaksanaan Perancanaan 

Pembangunan Daerah pada Bappeda kota Kendari juga telah terlaksana 

dengan baik. Hal ini jika ditelisik dari pelaksanaan pembangunan fisik 

berupa pembangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan, pasar, 

sekolah, puskemas dan peningkatan pembangunan dari sector lingkungan 

maupun pembangunan nonfisik berupa peningkatan moral, akhlak dan 

disiplin masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat dan pembinaan 

mental spiritual masyarakat telah terlaksana dengan baik. 
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2.7  Perencanaan Pembangunan Dalam Perspektif Islam 

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah 

pembangunan dalam kajian Islam, sebelum merencanakan sebuah 

pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga 

harus mempunyai sebuah perancaan dalam kehidupan kita sehari. Sehubungan 

dengan hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT : 

 

 

 

Artinya :  "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 

untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

(Al-Hasyr:18) 

Dari penjelasan ayat diatas, bahwa manusia diperintahkan untuk 

memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada 

Allah SWT, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan 

kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu kata perhatikanlah 

mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan 

yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu 

berbuat yang terbaik demi hari esok. 



 

 

64 

Sesungguhnya tanpa kita sadari, dalam diri kita sendiri. Allah SWT 

telah menciptakan kita juga melalui sebuah perencana. Sebagaimana dalam 

firman Allah SWT : 

 

Artinya : “Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat (dalam 

kehidupan)”. (Al-Insyiqaaq : 19) 

Yang dimaksud dengan tingkat demi tingkat ialah dari setetes air mani 

sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai 

dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali. Dan Allah-

lah maha sempurna dalam perencanan. Firman Allah SWT : 

 

Artinya : “Dan akupun membuat rencana (tipu daya) yang jitu”. (At-

Tariq:16) 

Dari firman Allah SWT di atas jelas Allah adalah maha sempurna dalam 

segala hal. Jadi Allah yang maha sempuna membuat perencanaan apalagi kita 

sebagai makhluk ciptaan yang lemah maka perlu sekali untuk merencanakan 

perbuatan kita, karena nasib kita tergantung pada diri kita sendiri. 
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2.8 Definisi Konsep 

Konsep adalah abstraksi dari fenomena. Didalam fenomena terdapat 

definisi-definisi dan konsep-konsep. Arti dari konsep itu sendiri adalah istilah 

atau pengertian singkat atau abstraksi dari fenomena. (Husni Thamrin, 2008:52) 

Dalam penelitian ini dijelaskan dari masing-masing konsep untuk 

menghindari salah pengertian, maka definisi yang dipakai dalam penelitian ini 

dikemukakan sebagai berikut : 

1. Bappeda adalah badan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di 

bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan. 

2. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-

kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau 

bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan 

secara efisien dan efektif. 

3. Perencanaan merupakan proses penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

4. Pembangunan adalah proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan 

melalui berbagai tahap secara terencana dan berkesinambungan. 

5. Perencanaan Pembangunan adalah serangkain kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan dimasa akan datang berdasarkan sumber yang ada guna 

sebagai acuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
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2.9 Indikator Penelitian 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Hasibuan Dalam 

Bukunya Manajemen 

Dasar-dasar, 

Pengertian, 

dan Masalah (2006:88) 

Koordinasi Badan 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) dalam 

Menyusun 

Perencanaan 

Pembangunan  

 

1. Kesatuan 

Tindakan 

1. Saling ketergantungan 

yang menyatu 

2. Saling ketergantungan 

yang berurutan 

3. Timbal balik 

2. Komunikasi 1. Ada tidaknya Informasi 

2. Ada tidaknya alur 

informasi 

3. Ada tidaknya teknologi 

informasi 

3. Pembagian 

Kerja 

1. Penempatan karyawan 

2. Beban kerja 

3. Spesialisasi pekerjaan 

4. Disiplin 1. Ketepatan waktu 

2. Tanggung jawab yang 

tinggi 

3. Ketaatan terhadap kantor 

Sumber : Hasibuan, 2006 
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2.10 Kerangka Berfikir 

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : Hasibuan, 2006 

 

Koordinasi BAPPEDA Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan di Kabupaten Kampar 

Koordinasi 

BAPPEDA dengan 

OPD 

Pembagian 

Kerja 

Komunikasi 

 

Kesatuan 

Tindakan 

Disiplin 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam  melaksanakan Penelitian ini,  penulis  melakukan  

penelitian dengan  mengambil  lokasi di  Kantor  Badan  Perencanaan  

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar, dengan 

pertimbangan bahwa tempat penelitian ini merupakan tempat penulis saat 

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. Dalam  penelitian  ini  penulis 

melakukan  penelitian  pada  bulan Januari 2020 sampai selesai. 

3.2 Jenis Penelitian 

Metodologi  penelitian  ini  adalah  metedologi   penelitian  

kualitatif, artinya penulis tidak  akan  melalukan terlalu  banyak  

memberikan  penilaian terhadap data yang ada, akan tetapi akan lebih 

memprioritas kepada penggambaran situasi secara umum yaitu dengan 

nama Deskriptif Analisis. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Untuk membantu dan menyelesaikan penelitian ini maka peneliti 

menggunakan dua jenis data yaitu : 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti dari objek penelitiannya serta data yang dikumpulkan dan 

diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau 
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menggunakannya (Harbani Pasolong, 2013:70). Data yang diperoleh 

adalah daftar OPD dan Kecamatan Yang Berkoordinasi dengan 

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kampar serta data 

lainnya. Sumber informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bidang 

Perekonomian dan SDA serta Kepala Bidang Infrastruktur dan 

Kewilayahan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek penelitian (Harbani Pasolong, 2013:70). Data 

yang diperoleh adalah informasi serta keterangan yang diperoleh dari 

kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Kabupaten Kampar seperti Rencana Kegiatan Perangkat Daerah 

(RKPD), Rencana Kerja (Renja), surat-surat pribadi, notulen rapat 

atau musrenbang, dokumen-dokumen resmi serta informasi dari 

internet dan data pendukung lainnya yang berkenaan dengan 

penelitian ini. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

maka penulis menyusun metode-metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan 

secara langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang 

diamati sebagai objek kajian penelitian. 

2. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses 

tanyajawab secara langsung, melalui dialog langsung dengan 

responden terpilih dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang 

telah dibuat sebelumnya demi kesempurnaan data yang akan 

diperoleh. 

3. Dokumen 

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca 

sumber-sumber bacaaan yang berasal dari buku, Koran, majalah, 

artikel dan penelitian terdahulu dan beberpa situs mengenai 

perencanaan pembangunan daerah. 

3.5 Subjek Penelitian 

3.5.1 Key Informan 

Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kepala Bidang Perekonomian 

dan SDA serta Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan di Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar. 
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3.5.2 Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah keseluruhan informasi yang 

peneliti dapatkan terkait Koordinasi BAPPEDA dengan OPD. Dalam hal 

ini teknik yang diambil yaitu teknik purposive sampling, yaitu suatu 

metode yang dilakukan dengan kriteria tertentu dan sebagai responden 

penelitian. Adapun informan penelitian adalah Kepala Sub Bidang 

Perencanaan BAPPEDA, Kepala Sub Bagian Perencanaan BPBD, Kepala 

Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Sub 

Bagian Perencanaan Dinas PMD dan Kasi Perencanaan Dinas Perkim. 

Berikut ini beberapa data mengenai informan-informan dalam penelitian 

ini dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 3.1 Informan Penelitian Koordinasi BAPPEDA 

No Uraian Informan Jumlah 

1 Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 

BAPPEDA 

1 Orang 

2 Kepala Bidang Perekonomian dan SDA BAPPEDA 1 Orang 

3 Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPEDA 1 Orang 

4 Kepala Sub Bidang Perencanaan BAPPEDA 1 Orang 

5 Kepala Sub Bagian Perencanaan BPBD 1 Orang 

6 Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan 

1 Orang 

7 Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas PMD 1 Orang 

8 Kasi Perencanaan Dinas Perkim 1 Orang 

 Total 8 Orang 

Sumber : Data Olahan Tahun 2020 
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3.6 Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan analisis 

deskriptif dengan cara mendeskripsikan, mengumpulkan data, 

dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang 

relevan dengan masalah yang ada sehingga dapat diketahui bagaimana 

koordinasi BAPPEDA dalam menyusun perencanaan pembangunan di 

Kabupaten Kampar.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar 

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dibentuk melalui ketetapan Gubernur 

Militer Sumatera Tengah Nomor: 3/DC/STG/50 tanggal 6 februari 1950 

tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus 

rumah tangganya sendiri. Tahun 1956 dikukuhkan kembali dengan Undang-

Undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Kabupaten Kampar 

sebagai daerah otonom dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah 

dengan luas wilayah 30.569,56 km2 dengan pusat pemerintahan di 

Bangkinang. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999 Kabupaten 

Kampar mekar menjadi  3 kabupaten yaitu : Kabupaten Kampar, Kabupaten 

Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Secara administratif Kabupaten 

Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. 

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.  

3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi 

Sumatera Barat. 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan 

Kabupaten Siak.  
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Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kampar 

 

 
4.1.1  Letak Geografis 

Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Kampar yaitu 11.289,28 

km2. Berikut luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Kampar : 

Tabel 4.1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun     

2018 

 

NO Kecamatan Luas (km
2
) Persentase 

1 Kampar Kiri 915,33 km
2
 8,1 % 

2 Kampar Kiri Hulu 1.301,25 km
2
 11,5 % 

3 Kampar Kiri Hilir 759,74 km
2
 6,8 % 

4 Gunung Sahilan 597,97 km
2
 2,9 % 

5 Kampar Kiri Tengah 330,59 km
2
 5,3 % 

6 XIII Koto Kampar 732,40 km
2
 12,4 % 

7 Koto Kampar Hulu 674,00 km
2
 6,0 % 

8 Kuok 151,41 km
2
 1,3 % 

9 Salo 207,83 km
2
 1,8 % 

10 Tapung 1.365,97 km
2
 12,1 % 

11 Tapung Hulu 1.169,15 km
2
 10,3 % 

12 Tapung Hilir 1.013,56 km
2
 8,9 % 

13 Bangkinang Kota 177,18 km
2
 1,6 % 

14 Bangkinang 253,50 km
2
 2,3 % 

15 Kampar 136,28 km
2
 1,3 % 
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NO Kecamatan Luas (km
2
) Persentase 

16 Kampa 173,08 km
2
 1,5 % 

17 Rumbio Jaya 76,92 km
2
 0,7 % 

18 Kampar Utara 79,84 km
2
 0,8 % 

19 Tambang 371,94 km
2
 3,3 % 

20 Siak Hulu 689,80 km
2
 6,1 % 

21 Perhentian Raja 111,54 km
2
 1,0 % 

Jumlah 11.289,28 km
2
 100,00 % 

Sumber: BPS Kabupaten Kampar 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Tapung 

mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 1.365,97 km2 atau sekitar 12,1 

persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar sedangkan Kecamatan Rumbio 

Jaya mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 76,92 km2 atau sekitar 0,7 

persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar.  

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 

desa/kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yaitu 

Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, 

Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar, Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, 

Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, 

Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, 

dan Perhentian Raja. Jumlah Kelurahan dan Desa Menurut Kecamatan di 

Kabupaten Kampar sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Jumlah Kelurahan dan Desa berdasarkan Kecamatan di 

Kabupaten Kampar Tahun 2018 

 

No Kecamatan Kelurahan Desa Jumlah 

1 Kampar Kiri 1 19 20 

2 Kampar Kiri Hulu - 24 24 

3 Kampar Kiri Hilir 1 7 8 

4 Gunung Sahilan - 11 11 

5 Kampar Kiri Tengah - 9 9 

6 XIII Koto Kampar 1 12 13 
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No Kecamatan Kelurahan Desa Jumlah 

7 Koto Kampar Hulu - 6 6 

8 Kuok - 9 9 

9 Salo - 6 6 

10 Tapung - 25 25 

11 Tapung Hulu - 14 14 

12 Tapung Hilir - 16 16 

13 Bangkinang Kota 2 2 4 

14 Bangkinang 2 7 9 

15 Kampar 1 17 18 

16 Kampa - 9 9 

17 Rumbio Jaya - 7 7 

18 Kampar Utara - 8 8 

19 Tambang - 17 17 

20 Siak Hulu - 12 12 

21 Perhentian Raja - 5 5 

Total 8 242 250 

Sumber : BPS Kabupaten Kampar 

 

Berdasarkan kondisi wilayah, dari 250 Desa/Kelurahan yang ada, 

saat ini terdapat 118 desa merupakan desa non tertinggal (desa biasa), 73 

desa adalah desa tertinggal, dan 30 desa adalah desa sangat tertinggal. Desa 

sangat tertinggal banyak terdapat di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 

sebanyak 9 desa. Dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Jumlah Desa Non Tertinggal, Desa tertinggal, Desa Sangat 

tertinggal Tahun 2018 

 

No Kecamatan 
Desa Non 

Tertinggal 

Desa 

Tertinggal 

Desa Sangat 

Tertinggal 

1 Kampar Kiri 5 12 2 

2 Kampar Kiri Hulu - 1 23 

3 Kampar Kiri Hilir 1 3 3 

4 Gunung Sahilan 5 - - 

5 Kampar Kiri Tengah 9 - - 

6 XIII Koto Kampar 2 9 1 

7 Koto Kampar Hulu 5 1 - 

8 Kuok 3 5 - 

9 Salo 2 4 - 

10 Tapung 18 6 - 

11 Tapung Hulu 10 2 - 
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No Kecamatan 
Desa Non 

Tertinggal 

Desa 

Tertinggal 

Desa Sangat 

Tertinggal 

12 Tapung Hilir 9 6 1 

13 Bangkinang Kota 2 - - 

14 Bangkinang 6 - - 

15 Kampar 10 7 - 

16 Kampa 4 4 - 

17 Rumbio Jaya 6 - - 

18 Kampar Utara 6 2 - 

19 Tambang 8 7 - 

20 Siak Hulu 4 4 - 

21 Perhentian Raja 3 - - 

Total 118 73 30 

Sumber : BPS Kabupaten Kampar 

4.1.2 Keadaan Penduduk 

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana 

merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. 

Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas 

penduduknya juga baik. Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi 

penduduk tahun 2018 sebanyak 812.702 jiwa yang terdiri atas 417.085 jiwa 

penduduk laki-laki dan 395.617 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis 

kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) 

adalah 105 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 5 persen lebih banyak 

dibanding jumlah penduduk perempuan. 

Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017, penduduk 

Kabupaten Kampar tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebesar 2,48 

persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki 

sebesar 2,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,55 persen. 

Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk 

laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43. 
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Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2018 mencapai 72 

jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. 

Distribusi penduduk menurut kecamatan sangat bervariasi dengan kepadatan 

penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 

379 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 9 

jiwa/km2. Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan 

sebesar 2,55 persen dari tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai tahun 2018, 

jumlah penduduk Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dengan 

rata-rata pertambahan kepadatan penduduk sebesar 2 jiwa/Km2 setiap 

tahunnya. 

Selengkapnya tentang jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk di 

Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut.   

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kampar 

Tahun 2018 

No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk (jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk (jiwa) 

1 Kampar Kiri 30.676 34 

2 Kampar Kiri Hulu 12.100 9 

3 Kampar Kiri Hilir 11.702 15 

4 Gunung Sahilan 20.218 34 

5 Kampar Kiri Tengah 27.558 83 

6 XIII Koto Kampar 24.673 34 

7 Koto Kampar Hulu 19.346 29 

8 Kuok 25.726 170 

9 Salo 26.518 128 

10 Tapung 98.031 72 

11 Tapung Hulu 84.517 72 

12 Tapung Hilir 61.603 61 

13 Bangkinang Kota 40.639 229 

14 Bangkinang 33.735 133 

15 Kampar 51.601 379 

16 Kampa 25.129 145 

17 Rumbio Jaya 17.540 228 
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No Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk (jiwa) 

Kepadatan 

Penduduk (jiwa) 

18 Kampar Utara 17.609 221 

19 Tambang 62.640 168 

20 Siak Hulu 103.099 149 

21 Perhentian Raja 18.042 161 

Total 812.702 jiwa 2.554 jiwa 

Sumber : BPS Kabupaten Kampar 

 

4.2 Gambaran Umum BAPPEDA Kabupaten Kampar 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Kampar merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar No.6 

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  

Kabupaten Kampar, yang disusun berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah.  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Kampar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kampar dalam 

menjalankan salah satu kewenangan urusan wajib daerah yakni 

urusan/bidang perencanaan pembangunan, dan dipimpin oleh seorang 

Kepala. Kedudukan Bappeda Kabupaten Kampar diatur berdasarkan: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. 06 Tahun 2016 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Kampar. 

2. Keputusan Bupati Kampar No. 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Kabupaten 

Kampar.  

 

 



 

 

80 

4.2.1 Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Kampar 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang 

Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan 

penelitian pengembangan. 

Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

sistem Perencanaan Nasional Bappeda selaku Perencana Pembangunan 

didaerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai penyusunan dokumen 

perencanaan daerah, yang pada saat ini telah terjadi beberapa perubahan 

terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana 

diuraikan berikut ini: 

Tugas dan Fungsi Bappeda berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 

tentang SPPN : 

1) Kepala SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas 

dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, 

atau Kota adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda. 

2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan 

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai 

dengan tugas dan kewenangannya. 
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3) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan 

berdasarkan hasil evaluasi OPD. 

4) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal, berupa RPJPD, 

RPJMD, dan RKPD. 

5) Kepala Bappeda Menyiapkan Rancangan Rencana Kerja, berupa 

RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 

6) Kepala Bappeda Melaksanakan Musrenbangda dalam rangka 

penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 

7) Kepala Bappeda Menyiapkan Rancangan Akhir : 

Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan 

daerah. Bappeda dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : 

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaa 

2. Pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 

pembangunan daerah 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Kampar Nomor 06 Tahun 2008 (15 Februari 2008) tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. Pada 
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Perda ini Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah 

daerah mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan di bidang Perencanaan 

Pembangunan”. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda 

Kabupaten Kampar memiliki fungsi berikut : 

1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah. 

2. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJM) Daerah 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

3. Mensinkronkan Rencana Program Kegiatan Pembangunan Organisasi 

Perangkat Daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten. 

4. Mengkoordinasikan tugas pemerintah dalam bidang penyusunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar. 

5. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi, 

sosial budaya, sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan 

wilayah dengan instansi terkait. 

6. Menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS. 

7. Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah koordinasi 

Sekretaris Daerah. 

8. Melakukan pengumpulan dan analisis data untuk keperluan 

perencanaan pembangunan daerah. 
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9. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan 

melakukan evaluasi OPD sebagai bahan penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya. 

10. Melakukan pengelolaan administasi umum yang meliputi 

ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi. 

11. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

4.2.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kampar 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Kampar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kampar dalam 

menjalankan salah satu kewenangan urusan wajib dareah yakni 

urusan/bidang perencanaan pembangunan, dan dipimpin oleh seorang 

Kepala. Struktur Organisasi dan Tata Kerja  Bappeda Kabupaten Kampar 

mengacu kepada PP No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah. Kedudukan Bappeda Kabupaten Kampar diatur berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar 06 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar. 

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kampar saat ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepala Badan. 

2. Sekretariat, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Program 

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset 
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c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Litbang, Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari:   

a. Sub Bidang Litbang 

b. Sub Bidang Perencanaan 

c. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

4. Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :  

a. Sub Bidang Pemerintahan  

b. Sub Bidang  Pembangunan Manusia 

c. Sub Bidang Sosial dan Budaya 

5. Bidang Perekonomian dan SDA terdiri dari:   

a. Sub Bidang Perekonomian   

b. Sub Bidang Pembangunan Pertanian   

c. Sub Bidang Pariwisata dan Lingkungan Hidup 

6. Bidang Infrastuktur dan Kewilayahan terdiri dari: 

a. Sub Bidang Infrastuktur dan Pertahanan 

b. Sub Bidang Perhubungan dan Kominfo 

c. Sub Bidang Kewilayahan 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Fungsi 

Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam 

Menyusun Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kampar berdasarkan 

teori koordinasi Hasibuan dengan empat indikator yakni : Kesatuan Tindakan, 

Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. 

1. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa peran Koordinasi Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menyusun 

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kampar indikator kesatuan 

tindakan sudah dilaksanakan oleh semua OPD yang terkait dengan 

perencanaan pembangunan tersebut, indikator komunikasi sudah 

dilaksanakan yaitu antara BAPPEDA dan OPD sudah saling ada 

komunikasi yang baik, kemudian peran koordinasi BAPPEDA dalam 

menyusun perencanaan pembangunan daerah indikator pembagian kerja 

sudah dilaksanakan oleh BAPPEDA itu sendiri, dan peran koordinasi 

BAPPEDA dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah indikator 

disiplin sudah dilaksanakan dengan disiplin.  

2. Hambatan yang dialami pada Koordinasi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Menyusun Perencanaan 

Pembangunan di Kabupaten Kampar yaitu kurangnya tingkat kehadiran 

OPD terkait dalam rapat koordinasi, kurangnya anggaran yang 
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didapatkan, dan keterlambatannya OPD dalam menyampaikan usulan-

usulan kegiatan kepada Bappeda. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti 

maka  terdapat beberapa saran yang peneliti paparkan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut ini: 

1. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kabupaten Kampar 

yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kampar, 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Kampar, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) Kab. Kampar, dan Dinas 

Perumahan dan Pemukiman Kab. Kampar agar dapat saling bekerja sama 

dengan BAPPEDA dalam menyusun perencanaan pembangunan. 

2. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kampar yang 

tersebut diatas agar dapat hadir pada rapat-rapat koordinasi maupun dalam 

Musrenbang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.  

3. Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kampar yang 

tersebut diatas agar lebih baiknya segera menyampaikan usulan-usulan 

kegiatan kepada BAPPEDA sebelum batas waktu yang ditentukan. 

4. Untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Kampar agar dapat menyesuaikan penempatan karyawan sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan terkait dengan perencanaan tersebut. 
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FUNGSI KOORDINASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

(BAPPEDA) DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 

DI KABUPATEN KAMPAR 

 

Daftar Pertanyaan Wawancara : 

1. Kesatuan Tindakan 

 Apakah kesatuan tindakan sudah terjalin dengan baik antara Bappeda dengan 

OPD dalam menyusun perencanaan pembangunan? 

 Dalam menyusun perencanaan pembangunan bagaimana cara menciptakan 

keserasian antara Bappeda dengan OPD agar adanya keserasian dalam 

mencapai hasil? 

a. Saling Ketergantungan Yang Menyatu 

 Apakah ada saling ketergantungan yang menyatu antara Bappeda 

dengan OPD? 

 Kenapa saling ketergantungan tersebut bisa terjadi antara Bappeda 

dengan OPD? 

b. Saling Ketergantungan Yang Berurutan 

 Bagaimana saling ketergantungan yang berurutan yang dilakukan 

oleh Bappeda dengan OPD? 

 Dimana saja saling ketergantungan yang berurutan tersebut bisa 

terjadi dalam menyusun perencanaan pembangunan antara 

Bappeda dengan OPD? 

c. Timbal Balik 

 Dalam menyusun perencanaan pembangunan, apakah Bappeda 

dengan OPD saling bekerja timbal balik? 

 Bagaimana proses timbal balik dapat terjalin dengan baik antara 

OPD dengan Bappeda? 

2. Komunikasi 

 Apakah komunikasi sudah terjalin dengan baik antara Bappeda dengan OPD 

dalam menyusun perencanaan pembangunan? 

 Dalam menyusun perencanaan pembangunan, apakah ada terjadi masalah 

komunikasi yang tidak sesuai antara Bappeda dengan OPD? 



 

 

a. Ada Tidaknya Informasi 

 Sebelum melaksanakan proses menyusun perencanaan 

pembangunan, apakah ada tidaknya informasi antara Bappeda 

dengan OPD? 

 Dalam melaksanakan hal tersebut apakah ada kendala-kendala 

yang ditemukan dalam penyampaian informasi tersebut? 

b. Ada Tidaknya Alur Informasi  

 Apakah ada alur informasi yang sudah ditetapkan dalam menyusun 

perencanaan pembangunan? 

 Dimana saja alur tersebut dapat diperoleh oleh Bappeda dan OPD? 

c. Ada Tidaknya Teknologi Informasi 

 Dalam menyusun perencanaan pembangunan, apakah ada 

teknologi informasi yang tetapkan oleh Bappeda agar dapat 

memudahkan proses perencanaan? 

 Siapa-siapa saja yang dapat mengakses teknologi informasi 

tersebut? 

 

3. Pembagian Kerja 

 Bagaimana pembagian kerja yang dilakukan oleh Bappeda dan OPD? 

 Apakah ada kendala dalam pembagian kerja tersebut? 

a. Penempatan Karyawan 

 Apakah penempatan karyawan sudah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh Bappeda dan OPD? 

 Dalam penempatan karyawan apakah terdapat kendala oleh 

Bappeda dan OPD? 

b. Beban Kerja 

 Dalam beban kerja apakah sudah sesuai dengan tupoksi masing-

masing OPD dan Bappeda? 

 Dalam pembagian beban kerja apakah para karyawan sudah 

komitmen untuk bekerja sepenuh waktu? 

c. Spesialisasi Pekerjaan 

 Apakah pembagian kerja tersebut sudah sesuai dengan spesialisasi 

pekerjaan yang butuhkan? 



 

 

4. Disiplin  

 Apakah para OPD sudah disiplin dalam melaksanakan tugasnya masing-

masing? 

 Dalam melaksanakan musrenbang, apakah sudah dilakukan sepenuhnya oleh 

OPD dan Bappeda? 

a. Ketepatan Waktu 

 Dalam pelaksanaan musrenbang apakah para OPD dan Bappeda 

sudah tepat waktu? 

b. Tanggungjawab Yang Tinggi 

 Apakah Bappeda dan OPD sudah memiliki tanggungjawab yang 

tinggi terhadap tugas yang diembannya? 

c. Ketaatan Terhadap Kantor 

 Bagaimana ketaatan OPD maupun Bappeda terhadap kantornya 

masing-masing? 
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