
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, 

baik antara pusat dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan 

fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama diterbitkannya Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan 

daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, 

dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi 

pemerintahan. 

Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut 

adalah diwajibkannya bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 

menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, 

baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Terkait dengan kewajiban SKPD dalam penyiapan rencana kerja untuk 

jangka waktu lima tahunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 

Ayat 1 mengamanatkan bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun 

rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, 

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 

ditetapkan ketentuan umum mengenai “Renstra SKPD sebagai dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun”. 

 Penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses 

penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang 

meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut : 
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1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai 

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, 

dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 Ayat 2); 

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada 

rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3); 

3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan 

rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 Ayat 

4); 

4. Kepala  Bappeda  menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah  

(Pasal 16 Ayat 4); 

5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) 

bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 Ayat 2); 

6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil 

Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 Ayat 2); 

7. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 Ayat 3); 

8. Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat 

daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 Ayat 4). 

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, maka Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai salah satu unsur 

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berkewajiban 

untuk menyiapkan Renstra sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi yang diembannya. Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2009-2014 adalah dokumen perencanaan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 

untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 

kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai 

dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 dan 
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bersifat indikatif. 

 BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan 

kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang 

perencanaan pembangunan daerah yang diemban oleh BAPPEDA Provinsi Jawa 

Timur dalam periode 2009-2014 ke depan secara umum meliputi : perencanaan 

dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah di Bidang Pemerintahan 

dan Kemasyarakatan, Bidang Ekonomi, Bidang Prasarana Wilayah, Bidang 

Pengembangan Regional, Bidang Pembiayaan Pembangunan dan Bidang Statistik 

dan Pelaporan. Disamping itu, tantangan internal untuk terus meningkatkan 

kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, juga merupakan tantangan 

tersendiri yang penting untuk diperhatikan. 

  Pada akhirnya, Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 

diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 

Bappeda Provinsi Jawa Timur, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai 

dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 

dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi BAPPEDA Provinsi Jawa 

Timur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 

periode tahun 2009-2014 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, 

tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 

adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BAPPEDA 

Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya 

selama periode tahun 2009-2014; 

2. Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2009-2014; 
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3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi 

Jawa Timur; serta  

4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan 

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun lima tahunan. 

 

C. Landasan Hukum 

 Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 ini disusun 

dengan berlandaskan pada peraturan perundangan berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  (Lembran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 2286); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
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Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4816); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E;  

11. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 Seri D); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 

Tahun 2009 Seri E); 

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 
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14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 

2009-2014. 

D. Hubungan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dengan Dokumen 

Perencanaan Lainnya 

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Renstra BAPPEDA 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 mengacu pada Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 

ditunjukkan dalam Gambar 1.1. di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara 

dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan 
 

Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 disusun dengan 

berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 yang 

merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 
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dan memperhatikan RPJM Nasional. Renstra BAPPEDA memuat visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

program dan kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka 

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Selanjutnya Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur digunakan sebagai 

pedoman dalam penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur yang nantinya 

digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I    :   PENDAHULUAN, memuat tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, 

Landasan Hukum, Hubungan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2009-2014 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya serta 

Sistematika Penulisan; 

BAB II   :   TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH, memuat tentang Struktur Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi; 

BAB III : GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DI 

PROVINSI JAWA TIMUR, memuat  tentang Gambaran Umum 

Perencanaan, Kondisi Perencanaan Saat Ini serta Kondisi yang 

Diinginkan dan Proyeksi ke Depan;  

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, memuat tentang Visi, 

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan; 

BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN, memuat tentang Program dan Kegiatan, 

Program Umum BAPPEDA, Program Khusus BAPPEDA; 

BAB VI   :   PENUTUP, memuat tentang Kaidah Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan. 

 
 

 



 

 

BAB II 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

 
 
A. Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, struktur organisasi BAPPEDA 

Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1. 

Pada Gambar 2.1. menunjukkan, bahwa BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 

dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi : 

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan 

Program; serta Sub Bagian Keuangan. 

2. Bidang Ekonomi, yang terdiri atas : Sub Bidang Pertanian; Sub Bidang Industri, 

Perdagangan dan PDU; serta Sub Bidang Koperasi dan UKM. 

3. Bidang Prasarana Wilayah, yang terdiri atas : Sub Bidang Prasarana 

Perhubungan; Sub Bidang Keciptakaryaan; serta Sub Bidang Prasarana Sumber 

Daya Air. 

4. Bidang Pengembangan Regional, yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan 

Tata Ruang; serta Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumberdaya Alam dan 

Lingkungan Hidup. 

5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, yang terdiri atas : Sub Bidang 

Pemerintahan dan Aparatur; Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; serta Sub Bidang 

Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kemasyarakatan. 

6. Bidang Pembiayaan Pembangunan, yaitu terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan 

Alokasi Pembiayaan Pembangunan; serta Sub Bidang Perencanaan 

Pengembangan Pembiayaan Pembangunan. 

7. Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas : Sub Bidang Pengendalian 

dan Evaluasi; Sub Bidang Pelaporan; serta Sub Bidang Pengolahan Data dan 

Informasi. 

8. Kelompok Pejabat Fungsional. 
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur 
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B. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Umum 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, 

tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Provinsi  Jawa Timur adalah sebagai berikut: 

1. Tugas, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas : melaksanakan 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan 

pembangunan daerah. 

2. Fungsi, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi : perumusan 

kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pengkoordinasian 

penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan 

tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pelaksanaan 

tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. 

 
b. Khusus 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 

2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, tugas pokok 

dan fungsi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana berikut :  

1. Sekretariat  

a) Tugas 

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan 

program  dan  keuangan. 

b) Fungsi 

• Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum; 

• Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

• Pengelolaan administrasi keuangan; 

• Pengelolaan administrasi perlengkapan; 
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• Pengelolaan urusan rumah tangga; 

• Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan 

perundang-undangan; 

• Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;  

• Pengelolaan kearsipan dinas; 

• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana; 

• Pelaksanaan koordinasi pembinaan perencanaan pembangunan 

daerah; serta 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :  Sub Bagian 

Tata Usaha; Sub Bagian Penyusunan Program; dan Sub Bagian 

Keuangan, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas : 

• Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, penggandaan naskah-naskah dinas dan kearsipan dinas; 

• Menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan; 

• Melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat; 

• Mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai 

penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan 

pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, 

kenaikan pangkat, DP-3, DUK, Sumpah/Janji Pegawai, Gaji 

Berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, 

diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan 

disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga 

teknis dan fungsional dan menyelenggaran tata usaha 

kepegawaian lainya; 

• Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan 

dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan 

penghapusan aset serta menyusun laporan pertanggungjawaban 

atas barang-barang inventaris; serta 



 

12 
 

• Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas : 

• Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi  

penyusunan program; 

• Melaksanakan pengolahan data; 

• Melaksanakan perencanaan program; 

• Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan 

perundang-undangan; 

• Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program 

anggaran; 

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi;    

• Melaksanakan penyusunan laporan; 

• Menyiapkan bahan untuk koordinasi pembinaan perencanaan 

pembangunan daerah; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris. 

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : 

• Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji 

pegawai; 

• Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan; 

• Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

pengelolaan keuangan; serta melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diberikan oleh Sekretaris. 

 
2 Bidang Ekonomi  

a) Tugas 

Melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana 

pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di Bidang Ekonomi yang 

meliputi : Pertanian, Kelautan, Industri, Perdagangan, Pengembangan 

Dunia Usaha, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. 

b) Fungsi 

• Pelaksanaan  inventarisasi permasalahan bidang ekonomi; 
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• Pelaksanaan  penyusunan kajian kebijakan bidang ekonomi; 

• Penyusunan rencana program pembangunan bidang ekonomi; 

• Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan 

rencana program pembangunan bidang ekonomi; 

• Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional 

perencana di bidang ekonomi; serta 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Ekonomi dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang Ekonomi yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, 

yaitu : 1) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan; 2) Sub Bidang Industri, 

Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha; dan 3) Sub Bidang 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, yang masing-masing 

memiliki tugas sebagai berikut:  

1) Sub Bidang Pertanian dan Kelautan, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan 

lingkup pertanian dan kelautan; 

• Menyiapkan bahan  penyusunan kajian kebijakan lingkup 

pertanian dan kelautan;  

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan 

lingkup pertanian dan kelautan; 

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pertanian 

dan kelautan; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

2) Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Pengembangan Dunia 

Usaha, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan 

perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha; 

• Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup 

perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;  
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• Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan 

lingkup perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia 

Usaha;  

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup 

perindustrian, perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha; 

serta 

• Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

3) Sub Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, mempunyai 

tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan 

lingkup  koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup koperasi dan usaha 

mikro, kecil dan menengah; 

• Menyiapkan  bahan penyusunan rencana program pembangunan 

lingkup koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup,  koperasi 

dan usaha mikro, kecil dan menengah; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

 
3. Bidang Prasarana Wilayah 

a) Tugas 

Melaksanakan Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana 

pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang Prasarana Wilayah 

yang meliputi Prasarana Perhubungan, Keciptakaryaan dan Prasarana 

Sumber Daya Air. 

b) Fungsi 

• Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang prasarana wilayah; 

• Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang prasarana 

wilayah;  
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• Pelaksanaan penyusunan rencana program pembangunan bidang 

prasarana wilayah; 

• Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan 

rencana program pembangunan bidang prasarana wilayah; 

• Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional 

perencana di lingkungan bidang Prasarana Wilayah; serta 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Prasarana Wilayah dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang Prasarana Wilayah yang dibantu oleh 3 

(tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan; 2) 

Sub Bidang Keciptakaryaan; dan 3) Sub Bidang Prasarana Sumber Daya 

Air, yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Sub Bidang Prasarana Perhubungan, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan 

lingkup prasarana perhubungan; 

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana 

perhubungan; 

• Menyiapkan bahan  penyusunan rencana program pembangunan  

lingkup Prasarana Perhubungan; 

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup 

prasarana perhubungan; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

2) Sub Bidang Prasarana Keciptakaryaan, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan 

lingkup keciptakaryaan; 

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup keciptakaryaan; 

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana  pembangunan lingkup 

keciptakaryaan;  
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• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup 

keciptakaryaan;  serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

3) Sub Bidang Prasarana Sumber Daya Air, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan 

lingkup prasarana sumber daya air; 

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup prasarana sumber 

daya air; 

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana  pembangunan lingkup 

prasarana sumber daya air;  

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup 

prasarana sumber daya air; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

4. Bidang Pengembangan Regional 

a) Tugas 

Melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana 

pembangunan daerah di bidang pengembangan regional yang meliputi 

Perencanaan Tata Ruang, Pengembangan Wilayah dan Sumber Daya 

Alam serta Pengendalian Ruang dan Lingkungan Hidup. 

b) Fungsi 

• Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pengembangan 

regional; 

• Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan dibidang pengembangan 

regional; 

• Pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan bidang 

pengembangan regional; 
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• Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan 

rencana program pembangunan sektoral dan spasial; 

• Pelaksanaan koordinasian  kegiatan pejabat fungsional perencana di 

lingkup bidang pengembangan regional; 

• Pelaksanaan koordinasi evaluasi rancangan peraturan daerah 

tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kabupaten/Kota; serta 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pengembangan Regional 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Regional yang 

dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang  Perencanaan 

Tata Ruang, 2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam 

dan Lingkungan Hidup, yang masing-masing memiliki tugas sebagai 

berikut : 

1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan 

penataan ruang wilayah; 

• Menyiapkan bahan penyusunan dan mengevaluasi kebijakan 

makro penataan ruang wilayah; 

• Menyiapkan bahan penyusunan dan memadu-serasikan 

perencanaan program pembangunan sektoral dengan 

perencanaan spasial;  

• Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama kelembagaan 

penyelenggaraan penataan ruang; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam dan 

Lingkungan Hidup, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan  inventarisasi permasalahan pengembangan 

wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pengembangan 

wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 
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• Menyiapkan bahan penyusunan rencana program 

pengembangan wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup; 

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pengembangan wilayah dan  

sumber daya alam dan lingkungan hidup serta fasilitasi kebijakan 

kerjasama antar wilayah; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

5. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan 

a) Tugas 

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana 

pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur di bidang Pemerintahan dan 

Kemasyarakatan. 

b) Fungsi 

• Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan dan 

kemasyarakatan;  

• Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pemerintahan dan 

kemasyarakatan dalam rangka perumusan bahan masukan untuk 

perencanaan pembangunan;  

• Pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang pemerintahan dan 

kemasyarakatan;  

• Pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan 

rencana program pembangunan bidang pemerintahan dan 

kemasyarakatan; 

• Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional 

perencana di lingkungan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; 

serta 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pemerintahan dan 

Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemerintahan 
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dan Kemasyarakatan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :     

1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur; 2) Sub Bidang 

Kesejahteraan Rakyat; 3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, 

Pariwisata dan Kemasyarakatan yang masing-masing memiliki tugas 

sebagai berikut : 

1) Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup 

pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah daerah; 

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pemerintahan dan 

aparatur; 

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan 

lingkup pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah 

daerah; 

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup 

pemerintahan, aparatur, hukum dan keamanan serta kerjasama 

pemerintah daerah; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup 

kesejahteraan rakyat; 

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup kesejahteraan rakyat; 

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan 

lingkup kesejahteraan rakyat; 

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup 

kesejahteraan rakyat; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

3) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata dan 

Kemasyarakatan, mempunyai tugas : 
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• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup pendidikan, 

kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta 

pemberdayaan perempuan;  

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan lingkup pendidikan, 

kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta 

pemberdayaan perempuan; 

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan 

lingkup pendidikan, kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan 

olah raga serta pemberdayaan perempuan;  

• Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan 

mensinergikan rencana program pembangunan lingkup pendidikan, 

kebudayaan, pariwisata, agama, pemuda dan olah raga serta 

pemberdayaan perempuan; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

6. Bidang Pembiayaan Pembangunan 

a) Tugas 

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan 

rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur di bidang pembiayaan 

pembangunan yang meliputi perencanaan alokasi pembiayaan 

pembangunan dan perencanaan pengembangan pembiayaan 

pembangunan. 

b) Fungsi 

• Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan 

pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan 

pembangunan;  

• Pelaksanaan penyusunan kajian  kebijakan di bidang pembiayaan 

pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan; 

• Pelaksanaan penyusunan rencana program di bidang pembiayaan 

pembangunan  

• Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional 

perencana di lingkungan bidang pembiayaan pembangunan; 
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• Pelaksanaan koordinasi evaluasi pembiayaan pembanguan; serta 

• Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Pembiayaan Pembangunan 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembiayaan Pembangunan yang 

dibantu oleh 2 (dua) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Perencanaan  

Alokasi Pembiayaan Pembangunan; dan 2) Sub Bidang Perencanaan 

Pengembangan Pembiayaan Pembangunan, yang masing-masing 

memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Sub Bidang Perencanaan  Alokasi Pembiayaan Pembangunan, 

mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan rencana 

alokasi pembiayaan pembangunan; 

• Menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan rencana alokasi 

pembiayaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan 

alokasi pembiayaan pembangunan; 

• Menyiapkan bahan koordinasi rencana program di bidang rencana 

alokasi pembiayaan pembangunan; 

• Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana alokasi 

pembiayaan pembangunan; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan 

Pembangunan, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan  mengenai 

pengembangan pembiayaan  pembangunan; 

• Menyiapkan bahan kajian kebijakan pegembangan pembiayaan 

pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan 

pembiayaan pembangunan; 

• Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana  

pengembangan pembiayaan pembangunan;  

• Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 

pengembangan pembiayaan pembangunan; serta 
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• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. 

7. Bidang Statistik dan Pelaporan 

a) Tugas 

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengumpulan 

dan analisis data, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

pembangunan Provinsi Jawa Timur. 

b) Fungsi 

• Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; 

• Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil 

pelaksanaan pembangunan; 

• Pelaksanaan penyusunan informasi pelaksanaan perencanaan 

pembangunan dan hasil-hasil perencanaan pembangunan; 

• Pelaksanaan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta sistem 

dan pelaporan evaluasi kinerja pembangunan; 

• Pelaksanaan hubungan kerja di bidang pemantauan dan evaluasi 

kinerja pembangunan daerah dan kinerja pembangunan sektoral; 

• Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penilaian pelaksanaan 

program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

• Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional 

perencana di lingkungan bidang statistik dan pelaporan; serta 

• Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan. 

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Statistik dan Pelaporan 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan yang 

dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu : 1) Sub Bidang Pengendalian 

dan Evaluasi; 2) Sub Bidang Pelaporan; dan  3) Sub Bidang Pengolahan 

Data dan Informasi yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut : 

1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas : 
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• Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta 

pengendalian perencanaan dan  pelaksanaan  program 

pembangunan;   

• Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan; 

• Menyiapkan bahan  analisis hasil pengendalian, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagai bahan 

penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 

berikutnya; serta 

• Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

2) Sub Bidang Pelaporan, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan analisis hasil pemantauan pelaksanaan 

rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari SKPD; 

• Menyiapkan bahan fasilitasi pelaporan pelaksanaan program 

pembangunan oleh SKPD; 

• Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan 

pembangunan secara berkala; 

• Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan keterangan 

pertanggung-jawaban Gubernur akhir tahun anggaran dan akhir 

masa jabatan; serta 

• Melaksanakan  tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

3) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas : 

• Menyiapkan bahan verifikasi, pemuktahiran, analisis dan 

pengolahan data  hasil pelaksanaan rencana pembangunan; 

• Menyiapkan bahan  pelaksanaan rencana  pembangunan; 

• Menyiapkan bahan visualisasi dan pengembangan sistem 

informasi data hasil pembangunan; 

• Menyiapkan bahan penyusunan dan memelihara statistik hasil-

hasil pembangunan; serta 
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• Melakasanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Bidang. 

 
C. Susunan Kepegawaian   

a. Status 

Dari Komposisi pegawai Bappeda Provinsi Jawa Timur yang keseluruhan 

berjumlah 270 Orang, terdiri dari : 

• 237 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan 

• 33 Orang berstatus Honorer 

b. Pangkat dan Golongan 

Pangkat dan Golongan pegawai BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah sebagai 

berikut: 

• Pembina Utama Madya (IV/d) : 1  orang 

• Pembina Tk. I (IV/b) : 5  orang 

• Pembina (IV/a) : 18 orang 

• Penata Tk. I (III/d) : 37 orang 

• Penata (III/c) : 44 orang 

• Penata Muda Tk. I (III/b) : 38 orang 

• Penata Muda (III/a) : 22 orang 

• Pengatur Tk. I (II/d) : 4  orang 

• Pengatur (II/c) : 9  orang 

• Pengatur Muda Tk. I (II/b) : 5  orang 

• Pengatur Muda (II/a) : 46 orang 

• Juru Tk. I (I/d) : 1  orang 

• Juru (I/c) : 4  orang 

• Juru Muda (I/a) : 3  orang 

 

c. Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan pegawai BAPPEDA Provinsi Jawa Timur adalah sebagai 

berikut : 

• Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat : 

- 68 Orang, berpendidikan S-2 
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- 69 Orang, berpendidikan S-1 

- 8 Orang, berpendidikan D-3 

- 78 Orang, berpendidikan SLTA/Sederajat 

- 9 Orang, berpendidikan SLTP/Sederajat 

- 5 Orang, berpendidikan SD/Sederajat 

• Honorer Provinsi, terdapat 

- 10 Orang, berpendidikan S-1 

- 21 Orang, berpendidikan SLTA/Sederajat 

- 2  Orang, berpendidikan SLTP/Sederajat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 
GAMBARAN UMUM KONDISI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TIMUR  

 
 

A. Gambaran Umum Perencanaan 

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25  

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin 

mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif 

(participatory planning).  

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  25 Tahun  2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan 

Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, 

yaitu : politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah atas 

(bottom-up).  

 Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah 

proses penyusunan  rencana,  karena  rakyat  pemilih  menentukan  pilihannya  

berdasarkan program-program  pembangunan  yang  ditawarkan  masing-masing  

calon  Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran 

dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat 

kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.  Perencanaan   

dengan   pendekatan   teknokratik  dilaksanakan dengan menggunakan metode dan 

kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan  kerja  yang  secara  fungsional  

bertugas untuk itu.  Perencanaan  dengan pendekatan partisipatif  dilaksanakan 

dengan  melibatkan  semua   pihak  yang berkepentingan (stakeholders) 

terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan  aspirasi  

dan  menciptakan  rasa  memiliki.  Sedangkan  pendekatan  atas bawah dan 

bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui 

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan, dan desa/kelurahan.  
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Perencanaan pembangunan terdiri atas empat (4) tahapan yakni : 

penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan 

evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara 

berkelanjutan sehingga  secara  keseluruhan membentuk  satu  siklus 

perencanaan   yang   utuh.   Tahap pertama adalah  penyusunan  rencana 

dilaksanakan untuk  menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk 

ditetapkan yang terdiri atas empat  (4) langkah.  

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan awal rencana 

pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah  

kedua,  masing-masing  SKPD  menyiapkan  rancangan  rencana  kerja dengan 

berpedoman pada rancangan awal rencana pembangunan yang telah 

disiapkan. Langkah ketiga, melibatkan masyarakat (stakeholders) dan 

menyelarasakan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing SKPD 

melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat, penyusunan 

rancangan akhir rencana pembangunan. 

Tahap kedua, penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga 

mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang  ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Tahap ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan 

dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 

yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penysesuaian 

selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan SKPD. Selanjutnya 

Gubernur/Kepala BAPPEDA menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan 

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai dengan 

tugas dan kewenangannya.  

Tahap keempat, evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, yaitu 

bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis 

mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian 

sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan 

indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam  dokumen  rencana  



28 
 

pembangunan.  Indikator  dan  sasaran  kinerja  mencakup masukan  (input),  

keluaran (output),  hasil (result),  manfaat (benefit),  dan  dampak (impact).  

Dalam  rangka  perencanaan  pembangunan,  setiap  SKPD berkewajiban untuk 

melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait 

dengan fungsi dan tanggungjawabnya. 

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, SKPD 

mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin 

keseragman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka 

waktu sebuah rencana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah 

dimaksud disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yang 

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunanan juga 

dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

 

B. Kondisi Perencanaan Saat ini 

Pada umumnya, lima tahun terakhir kualitas perencanaan pembangunan 

daerah di Provinsi Jawa Timur terus menerus mengalami peningkatan. Ada 

beberapa indikator yang dapat menyebabkan meningkatnya kualitas 

penyelengaaraan perencanaan tersebut, yaitu : 

1. Meningkatnya  intensitas  keterlibatan  berbagai  unsur  pemangku  kepentingan 

pembangunan antara lain  : DPRD, LSM, Kabupaten/Kota, organisasi profesi, 

dan sektor swasta;  

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya 

mekanisme perencanaan partisipatif;  

3. Terselenggaranya forum SKPD dan Forum SKPD gabungan; 

4. Meningkatnya  konsistensi  antara  dokumen  perencanaan  dengan  mekanisme 

penyusunan anggaran;  

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di Kabupaten/Kota oleh 

BAPPEDA dan SKPD terkait.  
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Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari 

meningkatnya kapasitas kelembagaan BAPPEDA meliputi kapasitas SDM, sarana 

dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku meliputi : 

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat 

fungsional;  

2. Tersedianya hasil-hasil kajian/penelitian yang mendukung penyusunan 

perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; 

3. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan 

pembangunan daerah; 

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan program, pengolahan 

data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data musrenbang dan 

penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara. 

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan pokok dan 

tantangan ke depan antara lain : 

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme 

perencanaan; 

2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap BAPPEDA sebagai lembaga 

perencanaan; 

3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara BAPPEDA dengan SKPD dan 

legislatif daerah; 

4. Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan 

terhadap jaminan kapasitas akan direalisasikannya rencana; 

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang 

mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada 

tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting program); 

6. Internal birokrasi : lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar  

 SKPD, rendahnya kapasitas dan komitmen  SKPD  pada  proses  perencanaan,   

kapasitas  fiskal pemerintah provinsi yang belum optimal;   

7. Internal BAPPEDA : kemampuan analisis  kelayakan kegiatan  

 yang  kredibel;  belum  meratanya  kapasitas  analitik  SDM  perencanaan;  
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 belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi  

 dan   komunikasi,   penelitian   dan   pengembangan,   serta   pengendalian  

 perencanaan pembangunan.  

 

C. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan 

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dengan mengoptimalkan 

pemanfaatan potensi  yang  dimiliki,  BAPPEDA  diharapkan  responsif,  kreatif  

dan  inovatif  agar mampu  menjawab  perubahan  lingkungan  dan  tantangan  

untuk  mewujudkan perencanaan  yang  berkualitas  dengan  mengedepankan  

pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas 

perencanaan teknokratik melalui peningkatan  kapasitas  dan komitmen SDM   

perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta 

koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan 

harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai 

berikut :  

1. Dengan  di  berlakukannya  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004  tentang  

Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  diharapkan  empat  tahun  ke  

depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan/pedoman 

penyelenggaraan perencanaan pembangunan, namun karena peraturan 

dibawah Undang-Undang dimaksud belum terbit, maka perlu disikapi secara 

arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan  pembangunan  tidak  

menyimpang  dari  peraturan  yang  akan diterbitkan; 

2. Meningkatnya  koordinasi  antara  institusi  perencana  dengan  pemegang 

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan 

penganggaran,  dengan  menyikapi  secara  arif  dan  cerdas  pemberlakuan  

peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan Negara;  

3. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya  

terhadap mekanisme perencanaan; 

4. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan  di tingkat  basis dengan 

harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan;  

5. Memantapkan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD 
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dengan Kabupaten/Kota guna mendukung terwujudnya perencanaan yang 

terintegrasi dan sinergis.  

6. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD.  

7. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang 

ada sehingga  secara  optimal  dapat  memanfaatkan kapasitas  fiskal untuk 

mencapai tujuan pembangunan.  

8. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan.  

9. Tersedianya  alat  dan  metode  penilaian  kelayakan  dan  penetapan  skala  

prioritas kegiatan. 

10.  Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill)  

fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.  

11. Mantapnya  pengelolaan  dan  pemanfaatan  data,  penguasaan  teknologi  

informasi   dan   komunikasi,   kajian/penelitian,   serta pengendalian 

dan evaluasi perencanaan pembangunan. 



BAB IV 
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
 
A. Visi 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat 

(12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud 

akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode 

perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan 

arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.  

Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, kedudukan BAPPEDA Provinsi 

Jawa Timur adalah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.  

Dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu SKPD 

Provinsi Jawa Timur yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam kedudukannya itu, 

BAPPEDA Provinsi Jawa Timur harus dapat memainkan peran sebagai badan daerah 

yang  mendukung pencapaian visi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014, pada urusan perencanaan pembangunan.  

Melihat kondisi saat in baik pada aspek urusan, kelembagaan, tugas pokok 

dan fungsi maupun struktur organisasi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur, dapat 

disebutkan bahwa urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan tidak 

dapat menjalankan fungsi yang signifikan apabila hanya diorientasikan pada 

perencanaan pembangunan semata. Oleh karena itu urusan perencanaan 
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pembangunan menuntut sistem kelembagaan yang mandiri dengan berbagai 

jaringan kegiatan dan bukan subordinasi dari lembaga daerah dengan fungsi lain. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Jawa 

Timur harus difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang 

berbasis perencanaan pembangunan dengan mendasarkan diri pada hasil 

penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. 

Maka visi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur itu harus diarahkan pada upaya 

berkesinambungan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan 

sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam pengembangan dan 

pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan kemakmuran dengan 

berlandaskan akhlak mulia.   

Dengan semangat itu, maka BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu 

2009-2014 akan mewujudkan visi : 

 “MEWUJUDKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

SEBAGAI PERENCANA YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF 

DAN BERTANGGUNGJAWAB ”  

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk 

mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada 

akhlak mulia. 

Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung 

pada konsep-konsep sebagai berikut : 

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses 

perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif 

berbagai kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat  agar  dapat  menghasilkan  

konsensus bersama menuju  perubahan  yang  lebih  baik  dan  diterima  oleh  

semua  pihak.  Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan 

keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak 
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langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. 

Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi 

masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan 

akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-

hasil pembangunan. 

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah semua input SDM 

aparatur memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta 

keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan. 

3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan 

pembangunan yang berkenaan dengan menetapkan prosedur atau cara-cara 

baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor 

perundangan yang berlaku. 

4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Bertanggungjawab adalah proses 

perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara 

kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.   

 

B. M i s i 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan 

pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan 

dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan 

masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-

nilai yang dapat diperoleh. 

Berkaitan dengan perumusan misi BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-

2014 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya 

pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur,  sebagaimana yang tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2009-2014, yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh 
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BAPPEDA Provinsi Jawa Timur. Untuk itu, BAPPEDA Provinsi Jawa Timur menetapkan 

misi 2009-2014 sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Profesionalisme Sumber Daya 

Manusia; 

2. Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

partisipatif dan inovatif ; 

3. Melakukan Pendataan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah  

Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Misi Kesatu 

Sebagai Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi 

manajemen dalam bidang perencanaan.  Institusi perencanaan pembangunan 

harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah 

secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka 

pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan. 

Sumber Daya Manusia perencana pembangunan menjadi sangat penting dan 

menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan. Kualitas perencanaan sangat 

tergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis 

maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir 

komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan 

peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing 

dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan 

kinerja yang berkaitan dengan kesetiaan, logika dan etika. 

2. Misi Kedua 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan 

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan 

pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan 
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dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. Pemantapan sistem dan 

mekanisme perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan 

mengedepankan partisipasi aktif stakeholders agar mampu menghasilkan 

perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau 

menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan 

dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam 

keseluruhan proses pembangunan daerah. Pada misi ini pula kemampuan 

mensinergikan, mensinkronkan program sektor dan kewilayahan menjadi target 

untuk direalisasikan pada sasaran misi ini. 

3. Misi Ketiga 

Kualitas perencanaan hanya dapat dibangun melalui ketersediaan data base 

yang akurat yang diperoleh dari hasil sistem pengendalian dan evaluasi. Oleh 

karena itu pada misi ini target yang direncanakan adalah terbangunnya sistem 

data base pembangunan yang akurat, sistem pengendalian dan evaluasi yang 

efektif sebagai input pada proses perencanaan berikutnya (re-planning). 

C. Tujuan 

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan 

tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di 

masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran 

yang ingin diraih dari masing-masing misi. 

Tabel 4.1 
Misi - Tujuan 

No. Misi Tujuan 

1. Meningkatkan Kapasitas 
Kelembagaan dan Profesionalisme 
Sumber Daya Manusia 

Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan 
Tugas Pokok , Fungsi serta Peran 
Kelembagaan BAPPEDA Provinsi Jawa 
Timur 
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2. Memantapkan Penyelenggaraan 

Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah yang Partisipatif dan 

Inovatif 

Meningkatkan Implementasi Sistem 

dan Mekanisme Perencanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa 

Timur 

3. Melakukan Pendataan, 

Pengendalian, Monitoring dan 

Evaluasi serta Pelaporan 

Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

Meningkatkan Kinerja Pembangunan 

Daerah melalui Pengendalian, 

Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi,  

yang Dapat Dipertanggungjawabkan 

serta Tersedianya Data  dan Informasi 

sebagai Bahan Pendukung Kebijakan 

Pembangunan Daerah 

 

D. Sasaran 

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, 

terukur, dalam  kurun  waktu  tertentu  secara  berkesinambungan  sejalan  dengan  

tujuan  yang ditetapkan.  

 
 

Tabel 4.2 
Tujuan – Sasaran 

 
 

No. Tujuan Sasaran 

1. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan 

Tugas Pokok , Fungsi serta Peran 

Kelembagaan Bappeda Provinsi Jawa 

Timur 

a. Meningkatnya Daya Dukung 

Sarana dan Prasarana Kerja 

b. Meningkatnya Kompetensi 

Sumber Daya Manusia 

c. Meningkatnya Pengembangan 

Sistem Pelaporan Keuangan 
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2. Meningkatkan Implementasi Sistem 

dan Mekanisme Perencanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi 

Jawa Timur 

a. Tersedianya Pedoman Sistem 

dan Mekanisme Perencanaan 

Pembangunan 

b. Terlaksananya Pembinaan dan 

Sosialisasi Sistem Perencanaan 

Pembangunan 

c. Terlaksananya Koordinasi, 

Integrasi, Sinkronisasi dan 

Sinergi Perencanaan 

Pembangunan 

d. Terlaksananya Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan 

e. Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Pembangunan 

3. Meningkatkan Kinerja Pembangunan 

Daerah melalui Pengendalian, 

Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi,  

yang Dapat Dipertanggungjawabkan 

serta Tersedianya Data  dan 

Informasi sebagai Bahan Pendukung 

Kebijakan Pembangunan Daerah 

a. Tersedianya Data dan Informasi 

Pendukung Perencanaan 

Pembangunan 

b. Terlaksananya Pengendalian, 

Monitoring dan Evaluasi 

Pelaksanaan Pembangunan 

c. Tersedianya Sistem Pelaporan 

Hasil-hasil Pembangunan. 

 

E. Strategi 

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang 

pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah 

dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit  dan 

merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan 

dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. 



39 
 

 

Tabel 4.3 
Tujuan – Strategi 

 
No. Tujuan Strategi 

1. Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan 

Tugas Pokok , Fungsi serta Peran 

Kelembagaan BAPPEDA Provinsi 

Jawa Timur 

a. Memantapkan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan Pemerintahan 

b. Meningkatkan Kemampuan dan 

Kapasitas Sumber Daya Manusia 

c. Meningkatkan Daya Dukung 

Prasarana dan Sarana  

2. Meningkatkan Implementasi Sistem 

dan Mekanisme Perencanaan 

Pembangunan Daerah di Provinsi 

Jawa Timur 

a. Melaksanakan Penelitian/Kajian 

Tematik sesuai dengan 

Permasalahan, Kondisi Obyektif 

Sumber Daya Daerah 

  b. Merumuskan Hasil-hasil 

Penelitian/Kajian sebagai Dasar 

Bahan Perumusan Kebijakan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

  c. Membangun Kemitraan 

Koordinatif, Integratif, 

Sinkronisasi dan Sinergis di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur, Pemerintah 

Kabupaten dan Kota, antar 

Provinsi, Pemerintah serta 

Lembaga Non Pemerintah 

3. Meningkatkan Kinerja Pembangunan 

Daerah melalui Pengendalian, 

Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi,  

yang Dapat Dipertanggungjawabkan 

serta Tersedianya Data  dan 

Informasi sebagai Bahan Pendukung 

a. Membangun  Pusat Data dan 

Informasi Pembangunan Daerah 

b. Membangun Sistem dan 

Mekanisme Pengendalian, 

Monitoring dan Evaluasi serta 

Pelaporan Pembangunan Daerah 
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Kebijakan Pembangunan Daerah 

 

F. Kebijakan 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan 

oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam 

pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya 

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi 

dan visi.  

Arah Kebijakan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengikutsertakan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Pendidikan dan Pelatihan  

(diklat)  Struktural, Fungsional maupun Teknis; 

2. Membangun Sistem Prosedur dan Standar Kerja Organisasi untuk Optimasi 

Pencapaian Kinerja; 

3. Menyelenggarakan Tahapan dan Mekanisme Perencanaan Program 

Pembangunan Daerah;  

4. Melakukan Kajian Kebijakan Penyusunan Program Pembangunan Daerah;   

5. Menyelenggarakan Forum  KISS  dengan Semua Pemangku Kepentingan dalam  

rangka Perencanaan Pembangunan Daerah; 

6. Mengoptimalkan Penyelengaraan Penataan  Ruang; 

7. Mengembangkan  Data dan Informasi, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi serta 

Pelaporan Hasil Rencana Pembangunan Daerah. 



BAB V 
PROGRAM DAN KEGIATAN 

 
 
A. Program dan Kegiatan 

Strategi program untuk dapat mengimplementasikan visi, misi, yang 

dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan, maka dalam lima tahun ke depan 

program dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang 

telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD 2009-2014 

serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka program dan kegiatan 

yang akan dilaksanakan meliputi (1) Program Umum yang dipergunakan untuk 

mengoperasionalkan dukungan operasional kantor beserta SDM dan sarana serta 

prasarana BAPPEDA,  dan (2) Program Khusus yang diarahkan untuk 

mengoperasionalkan target-target khusus perencanaan 

 

B. Program Umum BAPPEDA 

Program umum BAPPEDA dengan mengacu pada lampiran A VIII 

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Permendagri Nomor 

59 Tahun 2007  meliputi : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kegiatan-kegiatan dari program tersebut dapat dilihat pada lampiran.  

 

C. Program Khusus BAPPEDA   

Program khusus, disamping diintroduksi dari sinkronisasi antara lampiran A 

VIII Permendagri NOmor 13 Tahun 2006 dan telah dirubah dengan Permendagri 

Nomor 59 Tahun 2007 , juga dielaborasi dari PP 38 Tahun 2007 adalah :  

1. Program Perencanaan Tata Ruang 

2. Program Pemanfaatan Ruang 
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3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

4. Program Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan 

Pembangunan 

5. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 

6. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan 

7. Program Penyusunan Data dan Informasi, serta Pelaporan Pembangunan 

Daerah 

8. Program Penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah 

Kegiatan-kegiatan dari program tersebut dapat dilihat pada lampiran. 

Sebagai  bagian  dari  upaya  mewujudkan  transparansi  dan  

akuntabilitas, BAPPEDA akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan 

rencana kerja dan anggaran berupa  keluaran  kegiatan  dan  indikator  kinerja  

masing-masing  kegiatan.  Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran 

kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan  tingkat  pencapaian  

suatu  sasaran  atau  tujuan  yang  ditetapkan. Indikator kinerja dapat juga 

berfungsi :  

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), 

tahap pelaksanaan (on-going)  atau  setelah  tahap  kegiatan  selesai  dan 

berfungsi (ex-post); 

2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai 

dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.  

Secara  operasional,  umumnya  pada  sektor  publik,  evaluasi  dapat  

dilakukan terhadap  kegiatan,  program,  dan  kebijakan.  Terkait  dengan  

program  ada  beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:  

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana,  

sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi.  

2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari  

suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik.  

3. Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya  
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keluaran pada jangka menengah.  



 

 

BAB VI 
PENUTUP 

 
 

Rencana  Strategis  BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 berfungsi 

sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan  tujuan  bagi  aparatur  BAPPEDA 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan   

pembangunan,  dan   pelaksanaan   pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana 

Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA  yang  mengacu  pada  

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur  

2009 - 2014. 

Pelaksanaan  Rencana  Strategis  ini  sangat  memerlukan  partisipasi, 

semangat,  dan  komitmen  dari  seluruh  aparatur  BAPPEDA,  karena  akan  

menentukan keberhasilan  program dan kegiatan  yang  telah  disusun.  Dengan 

demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi 

saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan 

yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang 

ingin dicapai.  

Akhir kata semoga Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jawa Timur ini dapat 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah 

ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance 

melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA. 
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