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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berangkat dari amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Program

Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENSTRA SKPD), serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA

SKPD).

Paradigma perencanaan program pembangunan dewasa ini menghendaki agar

pendekatan perencanaan memadukan pendekatan partisipatif, politis, bottem, up dan

top down process. Ini bermakna bahwa perencanaan program pembangunan daerah

selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu,

transparan, dan akuntabel. Konsisten dengan rencana kerja lainnya yang relevan, juga

kepemilikan rencana menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder

dan legislatif  dalam proses pengambilan keputusan perencanaan program

pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana program yang

disusun mendapatkan dukungan yang optimal dalam pengimplementasiannya.



Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, sebab

perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu

keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam setiap jenis kegiatan baik itu

kegiatan organisasi, perusahaan maupun kegiatan di masyarakat, dan perencanaan ada

dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat

melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Manajemen yang baik terdiri beberapa unsur, selain unsur perencanaan,

pengorganisasian, dan pelaksanaan, meliputi juga unsur pengawasan, ke-empat unsur

tersebut saling bersinergi untuk menuju tercapainya cita-cita suatu institusi.

Mengawasi pada dasarnya adalah mengawasi semua apa yang telah direncanakan,

diorganisasikan dan diarahkan, tanpa pengawasan yang baik terhadap ke-tiga unsur

manajemen tersebut, maka semua usaha akan sulit untuk dicapai. Materi yang diawasi

adalah tiga hal atau kombinasinya yaitu uang, barang dan orang. Ketiganya masing-

masing memerlukan penanganan secara berlainan. Diantara ketiganya yang lebih

mudah diawasi adalah uang dan barang, karena biasanya dalam keadaan konstan,

untuk pengawasan terhadap orang relative lebih sulit karena ada perbedaan

spesifikasi atau karakter dan kapabilitas masing-masing individu.

Setiap rencana pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

Meranti, baik itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, Renstra SKPD, maupun Renja SKPD semuanya bersinergi dengan

Visi Misi Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Kepulauan Meranti, adapun Visi Dinas



Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti adalah “Terwujudnya Pembangunan

Prasarana dan Sarana Ke PU-an handal berhasil guna serta berwawasan Lingkungan

menuju Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul.“

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti adalah:

1. Mewujudkan Prasarana dan Sarana ke PU-an yang mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat secara adil dan merata dengan bertumpu pada kemandirian dan

keswadayaan masyarakat serta melibatkan seluruh steakholder.

2. Mewujudkan lingkungan yang nyaman dan aman dicapai melalui tersedianya

prasarana dasar dengan terpenuhi kebutuhan masyarakat.

Dapat penulis nilai keberhasilan realisasi perencanaan program bahwa tidak

semua program pembangunan yang telah direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti dapat direalisasikan sepenuhnya, namun masih ada

beberapa program pembangunan yang belum bisa direalisasikan sepenuhnya. Dengan

adanya program pembangunan yang tidak bisa direalisasikan  oleh Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya menjadi bahan pertimbangan serta

tolak ukur untuk direalisasikan pada tahun berikutnya, sehingga mengurangi nilai

kekecewaan pada masyarakat meranti. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel realisasi

perencanaan program pembangunan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan

tugas dan fungsinya mempunyai lima bidang, diantaranya: Bidang Tata Ruang,

Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, dan Bidang Pemadam



Kebakaran. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai tugas

pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan

yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam peraturan

bupati meranti nomor 12 tahun 2011.

Tabel 1.1 Kegiatan dan realisasi lapangan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011

No SASARAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

Meningkatkan
jalan dan
jembatan

a. Jumlah
pembangunan jalan

b. Jumlah
perencanaan
pembangunan jalan

c. Jumlah
perencanaan
pembangunan
jembatan

d. Jumlah
pembangunan
jembatan

e. Jumlah
pengawasan
jembatan

f. Jumlah
pembangunan
titian/duiker

g. Jumlah rehabilitas/
pemeliharaan jalan

h. Jumlah rehabilitas/
pemeliharaan
jembatan

143 Keg

221 Keg

23 Paket

11 Keg

16 Keg

49 Keg

7 Keg

7 Keg

143 Keg

221 Keg

23 Paket

11 Keg

16 Keg

49 Keg

7 Keg

7 Keg

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sumber :Data Olahan LAKIP 2011 Dinas Pekerjaan Umum



Keterangan Tabel 1.1 tentang realisasi lapangan bidang Bina Marga Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011

a. Lokasi Jumlah pembangunan jalan yang di anggarkan pada tahun 2011 terdiridari

Jalan kabupaten, jalan poros dan jalan lingkungan,di Kecamatan Tebing Tinggi,

Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang

Barat dan Kecamatan Merbau, dengan target 143 Kegiatan dan terealisasi 143

Kegiatan .

b. Lokasi Jumlah perencanaan pembangunan jalan  yang di anggarkan pada 2011

terdiri perencanaan jalan kabupaten, perencanaan jalan poros dan perencanaan

jalan lingkungan, di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat,

Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Merbau,

dengan target 221 Kegiatan dan terealisasi 221 Kegiatan.

c. Lokasi Jumlah Perencanaan Pembangunan Jembatan di Kecamatan Tebing

Tinggi, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan

Merbau, dengan target 23 Paket terealisasi 23 Paket.

d. Lokasi Jumlah  Pembangunan Jembatan di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan

Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Merbau, dengan target 11

Kegiatan teralisasi 11 Kegiatan.



e. Lokasi Jumlah Pengawasan Jembatan dilaksanakan di Kecamatan Merbau,

Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi,

kecamatan Tebing Tinggi Barat, dengan target 16 Kegiatan dan realisasi 16

Kegiatan.

f. Lokasi Jumlah Pembangunan Titia/Duiker yang diadakan di beberapa Kecamatan

di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti Kecamatan Rangsang, Kecamatan

Rangsang Barat, dan Kecamatan Merbau dengan target 49 Kegiatan terealisasi 49

kegiatan.

g. Lokasi Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan diadakan diseluruh Kecamatan Kabupaten

Kepulauan Meranti, baik itu jalan Kabupaten, Jalan Poros, dan Jalan Lingkungan

dengan target 7 Kegiatan terealisasi 7 Kegiatan.

h. Lokasi Jumlah Rehabilitas/pemeliharaan Jembatan dilaksanakan di seluruh

Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti, target 7 Kegiatan terealisasi 7

Kegiatan.

Jika di lihat pada tabel tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa Kegiatan dan

realisasi lapangan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

Meranti Tahun 2011 telah terealisasi sepenuhnya atau 100% dati setiap perencanaan

pembangunan. Baik itu pembangunan jalan maupun pembangunan jembatan serta

pemeliharaannya.



Tabel 1.2 Kegiatan dan realisasi lapangan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012

NO
INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

1 A. Pembangunan Jalan

a. Panjang jalan poros
dalam kondisi baik

15.248 meter 14.958 meter 98,09 %

b. Panjang jalan
lingkungan dalam
kondisi baik

12.675 meter 12.675 meter 100 %

c. Panjang jalan baru
dalam kondisi baik

3000 meter 3000 meter 100 %

d. Panjang jalan yang
mendapatkan
pemeliharaan
berkala/rehabilitasi

4133,69 m2 4133,69 m2 100 %

2 B.Pembangunan Jembatan

a. Jumlah jembatan dalam
kondisi baik

4 unit 2 unit 50 %

b. Jumlah jembatan yang
mendapatkan
pemeliharaan
berkala/rehabilitasi

14 unit 14 unit 100 %

c. Jumlah titian/duiker
dalam kondisi baik

38 unit 38 unit 100 %

d. Jumlah boxculvert
dalam kondisi baik

6 unit 6 unit 100 %

Sumber :Data Olahan LAKIP 2012 Dinas Pekerjaan Umum



Keterangan Tabel 1.2 tentang realisasi lapangan bidang Bina Marga Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012

A. Pembangunan Jalan

a. Seluruh pembangunan jalan poros dalam kondisi baik. Target 15.248 meter,

sedangkan realisasi fisik 14.958 meter , dengan persentase 98,09 %.

b. Seluruh panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik. Target 12.675 meter,

sedangkan terealisasi 12.675 meter, dengan persentase 100 %.

c. Seluruh panjang jalan baru dalam kondisi baik. Target 3000 meter, sedangkan

terealisasi 3000 meter, dengan persentase 100 %.

d. Seluruh panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala/rehabilitasi.

Target 4133,69 m2 sedangkan terealisasi 4133,69 m2, dengan persentase

100%.

B. Pembangunan Jembatan

a. Seluruh jumlah jembatan dalam kondisi baik. Target 4 unit, sedangkan

realisasi 2 unit, dengan persentase 50 %.

b. Seluruh jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan

berkala/rehabilitasi. Target 14 unit, sedangkan terealisasi 14 unit, dengan

persentase 87,5%.

c. Seluruh jumlah titian/duiker dalam kondisi baik. Target 38 unit, sedangkan

terealisasi 38 unit, dengan persentase 100 %.

d. Seluruh jumlah boxculvert dalam kondisi baik. Target 6 unit, sedangkan

terealisasi 6 unit, dengan persentase 100 %.

Dari data tabel di atas, maka dapat di simpulkan bahwa hampir semua

realisasi lapangan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

Meranti Tahun 2012, namun ada beberapa bidang pembangunan yang tidak

sepenuhnya terpenuhi, yaitu pembangunan jalan poros (98,09%)  dan pembangunan

jembatan (50%)



Tabel 1.3 Kegiatan dan realisasi pendanaan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011

No SASARAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

Meningkatk
an jalan dan
jembatan

a. Jumlah
pembangunan
jalan

b. Jumlah
perencanaan
pembangunan
jalan

c. Jumlah
perencanaan
pembangunan
jembatan

d. Jumlah
pembangunan
jembatan

e. Jumlah
pengawasan
jembatan

f. Jumlah
pembangunan
titian/duiker

g. Jumlah
rehabilitas/
pemeliharaan
jalan

h. Jumlah
rehabilitas/
pemeliharaan
jembatan

145,000,750,873

9,163,255,000

7,023,576,750

1,720,320,000

140,000,000

785,525,000

2,144,455,000

1,411,380,000

85,699,284,329

7,735,222,000

2,482,463,950

1,225,084,700

117,626,000

618,544,000

1,893,117,000

981,275,000

59.10

84.42

35.34

71.21

84.02

78.74

88.28

69.53

Sumber :Data Olahan LAKIP 2011 Dinas Pekerjaan Umum

Keterangan Tabel 1.3 tentang realisasi pendanaan bidang Bina Marga Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011



a. Lokasi Jumlah pembangunan jalan yang di anggarkan pada tahun 2011 terdiri

Jalan kabupaten, jalan poros dan jalan lingkungan,di Kecamatan Tebing Tinggi,

Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang

Barat dan Kecamatan Merbau, dengan target pendanaan Rp 145,000,750,875

rupiah,sedangkan terealisasi Rp 85,699,284,329 rupiah.

b. Lokasi Jumlah perencanaan pembangunan jalan  yang di anggarkan pada 2011

terdiri perencanaan jalan kabupaten, perencanaan jalan poros dan perencanaan

jalan lingkungan, di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat,

Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Merbau,

dengan target pendanaan Rp 9,163,255,000 rupiah, sedangkan terealisasi Rp

7,735,222,000 rupiah.

c. Lokasi Jumlah Perencanaan Pembangunan Jembatan di Kecamatan Tebing

Tinggi, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan

Merbau, dengan target pendanaan Rp 7,023,576,750 rupiah dan terealisasi Rp

2,482,463,950 rupiah

d. Lokasi Jumlah  Pembangunan Jembatan di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan

Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat dan Kecamatan Merbau, dengan target

pendanaan Rp 1,720,320,000 rupiah, dan teralisasi Rp 1,225,086,700 rupiah

e. Lokasi Jumlah Pengawasan Jembatan dilaksanakan di Kecamatan Merbau,

Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi,



kecamatan Tebing Tinggi Barat, dengan target pendanaan Rp 140,000,000 rupiah

dan terealisasi Rp 117,626,000 rupiah

f. Lokasi Jumlah Pembangunan Titia/Duiker yang diadakan di beberapa Kecamatan

di Kabupaten Kepulauan Meranti seperti Kecamatan Rangsang, Kecamatan

Rangsang Barat, dan Kecamatan Merbau dengan target pendanaan Rp

785,525,000 rupiah, danteterealisasi Rp 618,544,000 rupiah.

g. Lokasi Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan diadakan diseluruh Kecamatan Kabupaten

Kepulauan Meranti, baik itu jalan Kabupaten, Jalan Poros, dan Jalan Lingkungan

dengan target pendanaan Rp 2,144,455,000 rupiah, dan  terealisasiRp

1,893,117,000 rupiah.

h. Lokasi Jumlah Rehabilitas/pemeliharaan Jembatan dilaksanakan di seluruh

Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti, target realisasi Rp 1,411,380,000

rupiah, dan terealisasi Rp 981,275,000 rupiah.

Dari data tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan

pembangunan pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Meranti Tahun 2011 tidak terealsasi sepenuhnya, dan bahkan semua

kegiatan pembangunan tidak terealisasi sepenuhnya (100%). Hal ini lah yang menadi

penghambat untuk mendapatkan suatu kualitas pembangunan yang baik, karna

dengan kegiatan pembangunan yang terealisasi hanya mendapatkan bagian yang

sedikit dan bahkan tidak mencukupi untuk porsi pembangunan kegiata tesebut.



Tabel 1.4 Kegiatan dan realisasi pendanaan bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012

NO SASARAN
INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI %

1
Meningkatk
an jalan
dan
jembatan

A. Pembangunan
Jalan

a. Panjang jalan
poros dalam
kondisi baik

20.591.091.500 16.478.520.387 80,02 %

b. Panjang jalan
lingkungan
dalam kondisi
baik

30.828.311.490 27.289.333.018 88,52 %

c. Panjang jalan
baru dalam
kondisi baik

5.397.468.000 4.666.398.720 86,45 %

d. Panjang jalan
yang
mendapatkan
pemeliharaan
berkala/rehabilit
asi

1.500.000.000 1.107.763.605 73,85 %

B. Pembangunan
Jembatan

a. Jumlah
jembatan
dalam kondisi
baik

125.084.000.00
0

125.084.000.00
0 53,68 %

b. Jumlah
jembatan yang
mendapatkan
pemeliharaan
berkala/rehabilit
asi

1.200.000.000 192.237.245 16,02 %

c. Jumlah titian/du
iker dalam
kondisi baik

1.599.945.000 1.580.794.000 98,80 %

d. Jumlah
boxculvert
dalam kondisi
baik

620.000.000 516.921.000 83,37 %

Sumber :Data Olahan LAKIP 2012 Dinas Pekerjaan Umum



Keterangan Tabel 1.4 tentang realisasi pendanaan bidang Bina Marga Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012

A. Pembangunan Jalan

a. Seluruh pembangunan jalan poros dalam kondisi baik. Target Rp

20.591.091.500,- sedangkan terealisasi Rp 16.478.520.387,- dengan

persentase 80,02 %.

b. Seluruh panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik. Target Rp

30.828.311.490,- sedangkan terealisasi Rp 27.289.333.018,- dengan persentase

88,52 %.

c. Seluruh panjang jalan baru dalam kondisi baik. Target Rp 5.397.468.000,-

sedangkan terealisasi Rp 4.666.398.720,- dengan persentase 86,45 %.

d. Seluruh panjang jalan yang mendapatkan pemeliharaan berkala/rehabilitasi.

Target Rp 1.500.000.000,- sedangkan terealisasi Rp 1.107.763.605,- dengan

persentase 73,85 %.

B. Pembangunan Jembatan

a. Seluruh jumlah jembatan dalam kondisi baik. Target Rp 125.084.000.000,-

sedangkan terealisasi Rp 125.084.000.000,- dengan persentase 53,68 %.

b. Seluruh jumlah jembatan yang mendapatkan pemeliharaan

berkala/rehabilitasi. Target Rp 1.200.000.000,- sedangkan realisasi Rp

192.237.245, dengan persentase 16.02 %.

c. Seluruh jumlah titian/duiker dalam kondisi baik. Target Rp 1.599.945.000,-

sedangkan realisasi Rp 1.580.794.000,- dengan persentase 98,80 %.

d. Seluruh jumlah boxculvert dalam kondisi baik. Target Rp 620.000.000,-

sedangkan terealisasi Rp 516.921.000,- dengan persentase 83,37 %.

Dari data tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi pendanaan

pembangunan pada bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



Kepulauan Meranti Tahun 2012 tidak sepenuhnya terealisasi, dan hampir semua

kegiatan pembangunan tidak terealisasi sepenuhnya (100%).

Dari data keempat tabel yang telah penulis paparkan diatas tersebut, nampak

gambaran permasalahan yang timbul di sana, jika dilihat dari data realisasi lapangan

pada tabel 1.1 dan tabel 1.2, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa hampir semua

program kerja terealisasi. Maka jika di lihat realisasi keuangan yang tertera pada tabel

1.3 dan 1.4, maka ada beberapa permasalahan yang tampak disana, yaitu tidak

terealisasinya target pendanaan yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan

pembangunan tersebut. Realisasi keuangan lebih kecil dari pada target yang yang

telah dianggarkan. Itu artinya bahwa pendanaan untuk pembangunan mempunyai

kelebihan dana.

Berdasarkan hasil wawancaca penulis kepada salah seorang pegawai Dinas

Pekerjaan Umum kabupaten Kepulauan Meranti tentang permasalahan tersebut.

Beliau berpendapat bahwa ketidak terealisasi sepenuhnya pendanaan tersebut karna

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penghematan

anggaran, dengan memangkasnya anggaran pembangunan tahun tersebut. Sisa

anggaran yang masih ada dimasukkan pada APBD tahun berikutnya dan dianggarkan

kembali untuk pembangunan tahun berikutnya.

Efek yang muncul dari kebijakan pemerintah Dinas Pekerjaan Umum

kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pemangkasan anggaran akan berdampak pada



kualitas pembangunan itu sendiri. Banyak pembangunan jalan maupun jembatan yang

rusak, padahal pembangunan tersebut belum lama di bangun.

Dari realisasi pada tabel diatas, tampak pengawasan sangat dibutuhkan dalam

setiap pelaksanaan program pembangunan, sehingga tidak ada penyimpangan lagi.

Pengawasan sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan pembangunan, terutama

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelaksanaan kegiatan pada dasarnya adalah proses produksi, yang merupakan

kendala utama pada tahap pelaksanaan kegiatan dalam proses tersebut adalah waktu,

biaya dan mutu, disamping profesionalitas dari penyedia jasa yang terkait satu dengan

lainnya sehingga komponen waktu, biaya dan mutu perlu dikelola secara menyeluruh

dan lebih terpadu. Pencapaian persyaratan mutu sesuai spesifikasi pada tingkatan

memuaskan pengguna jasa khususnya dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti

pada umumnya menjadi hal yang terpenting, karena sesudah suatu proyek

dilaksanakan, penilaian biasanya ditekankan pada masalah kualitas ( mutu ),

penampakan penyelesaian akhir suatu pekerjaan ( Finishing ) yang juga menjadi hal

penting untuk diperhatikan.

Penerimaan kualitas pekerjaan pada umumnya didasarkan atas pemenuhan

persyaratan sesuai spesifikasi. Di sisi lain, kualitas pekerjaan tidak dapat memenuhi

syarat yang disebabkan oleh :

a. KendalaWaktu



Penetapan jadwal pelaksanaan yang terlalu singkat menyebabkan setiap

kegiatan (terutama kegiatan–kegiatan pada lintasan kritis) dilaksanakan tergesa–gesa

bahkan pada jam–jam lembur dimana kondisi tidak akan menguntungkan (pada

malam hari), kondisi fisik pada pekerja sudah pada lelah, faktor cuaca juga sangat

menentukan dalam mencapai pekerjaan yang berkualitas.

b. Kendala Biaya

Nilai kontrak (Lump Sum Contract) yang terlalu rendah menyebabkan

penyedia jasa harus mengadakan penghematan dalam penggunaan material maupun

upah. Dengan adanya penghematan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut, maka akan berdampak pada kualitas

pembangunan yang telah dilakukan.

c. Kendala Material

Sebaik apapun proses pelaksanaan, dari bahan baku yang buruk tidak akan

menghasilkan produk yang bermutu baik, terlebih lagi bahan-bahan material yang

harus didatangkan dari luar daerah, yang secara notabene harus melewati kendaraan

laut serta kondisi gelombang dan cuaca yang tidak menentu dan susah untuk di tebak.

d. Kendala Sumber Daya Manusia

Pengguna dan penyedia jasa seharusnya menguasai dan mengerti aspek–aspek

teknis pelaksanaan, sehingga tidak semata hanya memikirkan keuntungan Pribadi

(Profit Oriented) tetapi juga harus menjiwai dan mempunyai komitmen yang kuat

untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada, juga harus

mempunyai rasa memiliki terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan.



Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian tentang “Analisis Efektivitas Pengawasan Pembangunan

Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan

Meranti”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas, penulis merumuskan

rumusan masalah sebagai berikut:

a. Apakah Sudah Efektif Pengawasan Pembangunan Yang Dilakukan Oleh Bidang

Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti?

b. Bagaimana Mekanisme Pengawasan Pembangunan Yang Dilakukan Oleh Bidang

Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulaua Meranti.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini diantaranya:

a. Untuk Mengetahui Apakah Sudah Efektif Pengawasan Pembangunan Yang Telah

Dilakukan Oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Meranti.

b. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengawasan Pembangunan Yang Dilakukan Oleh

Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:



a. Untuk menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini, serta

menambah khasanah keilmuan,

b. Untuk menambah kepustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau,

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merealisasikan

perencanaan program pembangunan

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Pada bab telaah pustaka, penulis menggunakan teori-teori yang

menjadi landasan pembahasan yang telah diteliti, diantaranya: teori

perencanaan, teori pelaksanaan, teori pengawasan, teori evaluasi, teori

pembangunan, faktor dan kendala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepulauan Meranti dalam Merealisasikan Perencanaan Program

Pembangunan, Definisi Konsep, Konsep Operasional.



BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis dan

Sumber Data Penelitian, Populasi dan Sampel, dan Analisis Data.

BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini diuraikan secara singkat tempat dilakukan penelitian,

yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti serta

penjelasan lain yang di anggap perlu.

BAB V Hasil Penelitian

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang

penelitian yang akan penulis sajikan. Adapun pembahasan yang akan

penulis sajikan pada bab ini adalah fungsi pengawasan dalam pelaksanaan

pembangunan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum kabupaten

Kepulauan Meranti.

BAB VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis menyajikan berupa kesimpulan yang penulis

ambil dan saran-saran yang bersifat membangun bagi objek peneliti agar

lebih baik kedepannya.


