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APPEDA sebagai salah satu satuan kerja pemerintah dalam bidang 
perencaan berfungsi melayani masyrakat sehingga upaya peningkatan 
kualitas layanan harus terus dilakukan. Sebagaiman amanat UU No. 25 
Tahun  2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) maka 
perlu penyusunan indeks  kepuasan sebagai  tolok  ukur  penilaian kualitas  
layanan. Indeks kepuasan merupakan suatu hasil representasi dari skala 
kepuasan beberapa dimensi yang dibentuk dari beberapa indikator atau 
atribut atau suatu nilai yang diberikan oleh customer atau stakeholders atas 
pelayanan yang telah dilakukan. 

Beberapa kritik terhadap BAPPEDA sejak desentralisasi dan otonomi 
daerah (destoda) antara lain lebih fokus pada administrasi perencanaan 
dan seremonial pembangunan daripada kegiatan fungsional perencanaan, 
tidak responsif dan adaptif terhadap tuntutan baru yang menyertai proses 
destoda seperti demokratisasi, akuntabilitas publik, pemerintahan bersih, 
transparansi, partisipasi, kualitas pelayanan publik, dan dianggap tidak 
banyak melakukan perubahan institusional dan mindset guna merespon 
pergeseran paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan, serta 
pola pikir dan cara pandang lama masih cukup kental mewarnai proses 
formulasi perencanaan pembangunan daerah. Berbagai kritikan yang ada 
merupakan tantangan untuk melakukan perbaikan dimasa akan datang dan 
buku indeks kepuasan stakeholder terhadap mekanisme perencanaan 
pembangunan daerah ini merupakan langkah awal bagi BAPPEDA untuk 
mengidentifkasi dan memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi selama 
ini. Berangkat dari berbagai kekurangan akan memberi cara yang efektif 
bagi BAPPEDA untuk melakukan langkah-langkah komprehensif guna 
memberikan layanan terbaik bagi semua pelaku pembangunan daerah. 

Sebelumnya diucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah ikut 
berpartisipasi dalam penyusunan buku ini, baik sebagai penyusun maupun 
sumber informasi yang telah memberikan pandangannya terhadap kinerja 
Bappeda Provinsi Jambi. Akhir kata semoga buku yang disusun berdasarkan 
kajian ini dapat bermanfaat meski masih memiliki banyak kekurangan. 
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Untuk itu masukan dari berbagai pihak berupa saran dan kritik demi 
perbaikan buku ini sangat diharapkan dan sebelumnya diucapkan terima 
kasih. 

Jambi,        Desember 2013 
Kepala, 
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1.1. Latar Belakang 

BAPPEDA Provinsi Jambi berdasarkan Perda Provinsi Jambi No. 15 Tahun 

2009 mempunyai tugas pokok yaitu Melaksanakan Penyusunan dan 

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah.  Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Provinsi 

Jambi mempunyai fungsi a) perumusan kebijakan teknis perencanan 

pembangunan daerah, b) pengkoordinasian penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah, c) pembinaan pelaksanaan tugas bidang 

perencanaan pembangunan daerah, dan e) pelaksanaan tugas lain yang 

diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.  Kinerja 

BAPPEDA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama ini telah 

memunculkan perspektif berbeda antara berbagai stakeholder baik yang 

terkait langsung maupun tidak langsung. Stakeholder yang merasa puas 

akan memiliki pespektif positif terhadap BAPPEDA tetapi pada sisi lain 

terdapat stakeholder yang memiliki perspektif negatif timbul karena 

adanya kepuasan atas kinerja BAPPEDA. Perbedaan perspektif dapat terjadi 

akibat adanya perbedaan cara pandang dan kepentingan masing-masing 

stakeholder.  

Beberapa kritik terhadap BAPPEDA terutama sejak desentralisasi dan 

otonomi daerah (destoda) menurut penilaian berbagai kalangan, antara 

lain a) BAPPEDA lebih fokus pada kegiatan administrasi perencanaan dan 

seremonial pembangunan daripada kegiatan fungsional perencanaan, b) 

BAPPEDA dinilai tidak cukup responsif dan adaptif terhadap berbagai 
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tuntutan baru yang menyertai proses destoda seperti demokratisasi, 

akuntabilitas publik, pemerintahan bersih, transparansi, partisipasi, kualitas 

pelayanan publik yang lebih baik, c). BAPPEDA dianggap tidak banyak 

melakukan perubahan-perubahan institusional dan mindset guna merespon 

pergeseran paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan, 

misalnya dari sentralisasi ke desentralisasi dari top-down ke bottom-up 

planning dari long-range ke strategic planning, dari budaya petunjuk ke 

budaya partisipasi, dari perilaku aktor ke fasilitator, dan d) pola pikir dan 

cara pandang lama masih cukup kental mewarnai proses formulasi 

perencanaan pembangunan daerah.  

Fungsi  utama  pemerintah  adalah  melayani  masyarakat  sehingga upaya 

peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan sebagaimana amanat 

UU No. 25 Tahun  2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(PROPENAS), maka perlu disusun indeks  kepuasan sebagai  tolok  ukur  

untuk  menilai  tingkat  kualitas  pelayanan. Indeks kepuasan merupakan 

suatu hasil representasi dari skala kepuasan beberapa dimensi yang 

dibentuk dari beberapa indikator atau item/atribut atau suatu nilai yang 

diberikan oleh customer atau stakeholders atas pelayanan yang telah 

dilakukan.  

Berdasarkan kepada hal tersebut, sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan kualitas layanan BAPPEDA Provinsi Jambi, maka dilakukan 

analisis “INDEKS KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP MEKANISME 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH”.  

1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan 

Kegiatan dimaksudkan sebagai upaya mencari masukan bagi perbaikan 

mekanisme perencanaan yang berlaku pada BAPPEDA Provinsi Jambi dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Tujuan umum kegiatan adalah untuk 
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mengumpulkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan stakeholder 

terhadap mekanisme perencanaan pembangunan yang telah dilakukan oleh 

BAPPEDA Provinsi Jambi, sedangkan secara rinci tujuan kegiatan adalah; 

1. Mengidentifikasi tingkat kepuasan stakeholder terhadap mekanisme 

perencanaan pembangunan daerah dibawah koordinasi BAPPEDA 

Provinsi Jambi. 

2. Melakukan evaluasi terhadap fungsi dan bidang-bidang layanan yang 

perlu ditingkatkan berdasarkan pada data identifikasi tingkat kepuasan 

stakeholder. 

3. Menyusun rekomendasi langkah-langkah strategis dalam rangka 

perbaikan mekanisme perencanaan pembangunan di lingkungan 

BAPPEDA Provinsi Jambi. 

1.3. Output yang Diharapkan  

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data dan 

informasi tentang tingkat kepuasan stakeholder terhadap mekanisme 

perencanaan pembangunan di BAPPEDA Provinsi Jambi, antara lain data 

dan informasi tentang; 

1. Mekanisme perencanaan yang telah dan sedang diterapkan saat ini di 

lingkungan BAPPEDA Provinsi Jambi 

2. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap mekanisme pelaksanaan 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan 

pembangunan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi. 

3. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap mekanisme pelaksanaan fungsi 

monitoring dan pembinaan perencanaan pembangunan oleh BAPPEDA 

Provinsi Jambi. 

4. Pemetaan langkah-langkah strategis perbaikan berbasis saran dan kritik 

stakeholder  terhadap kinerja layanan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi 



Indeks Kepuasan Stakeholder 

Hal | 4  
 

5. Daftar rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam 

rangka perbaikan mekanisme perencanaan pembangunan oleh 

BAPPEDA Provinsi Jambi 

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 

Stakeholder dalam kegiatan ini adalah pihak-pihak yang berhubungan baik 

langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi Bappeda Provinsi Jambi. Atribut-atribut dinyatakan dalam bentuk 

pernyataan yang menggambarkan skala pengukuran kepuasan menurut 

persepsi responden. SSS-BPJ 2013 atau Stakeholders Satisfaction Survey 

adalah suatu survai untuk mengkaji kepuasan stakeholder Bappeda Provinsi 

Jambi.  Customers utama suatu Bappeda adalah pihak yang menjadi objek 

utama atau sasaran perencanaan pembangunan yaitu masyarakat umum 

atau disebut costumer  primer. Costumer sekunder yaitu Bappeda 

Kabupaten/Kota dan SKPD adalah pihak yang memiliki kepentingan 

langsung tetapi bukan menjadi objek proses perencanaan, sedangkan 

costumer tertier seperti politisi, akademisi, pengusaha dan tokoh 

masyarakat adalah pihak yang berkepentingan tidak langsung dan juga 

bukan objek utama proses perencanaan.  Costumer sekunder dan tersier 

lebih sering disebut sebagai stakeholders dan SSS-BPJ 2013 yang selanjutnya 

menjadi batasan responden dalam analisis indek kepuasan. 
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2.1.  Metode Kegiatan  

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dibawah koordinasi Sekretariat 

Bappeda Provinsi Jambi dengan menggunakan metode survey. Unit analisis 

dalam kegiatan ini adalah para stakeholder yang ikut terlibat dalam 

mekanisme perencanaan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Bappeda Provinsi Jambi.   

2.2. Jenis dan Sumber Data  

Data yang dikumpulkan untuk kebutuhan analisis tingkat kepuasan 

stakeholder terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yang 

dikumpulkan langsung dari stakeholder dengan menggunakan alat bantu 

kuisoner sebagai instrumen utama pengumpulan data, sedangkan data 

sekunder diperoleh melalui eksplorasi data yang bersumber dari instansi 

atau lembaga terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), browsing internet 

dan berbagai sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

2.3. Teknik Penarikan Sampel  

Penentuan responden (stakeholder) sebagai unit analisis dalam kegiatan 

menggunakan pendekatan teknik sampling secara sengaja (pusposive 

sampling) dengan kriteria adalah pelaku perencanaan daerah dan sektoral 

yang aktif terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam mekanisme 

perencanaan yang dikembangkan oleh Bappeda Provinsi Jambi yang secara 

ringkas disajikan pada Gambar 2.1. 
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2.4. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam kegiatan terdiri dari metode analisis 

SSS-BPJ, CIPP dan analisis C-square dan/atau ekonometrika, yaitu; 

1. Analisis SSS-BPJ  (Stakeholders Satisfaction Survey Bappeda Provinsi 

Jambi) menggunakan pendekatan analisis matematika sederhana 

dengan formula sebagai berikut 

JI

10
x

NM

NS
CSS

w

w  

 dimana: 
 CSS  = indeks kepuasan stakeholder (stakehoder satisfication index) 
 NSw  = tingkat kepuasan sebenarnya setelah pembobotan 
 NMw = tingkat kepuasan maksimum setelah pembobotan  
 Ji = jumlah item pilihan jawaban disediakan  

Costumer Bappeda Provinsi Jambi 

Costumer 
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Masyarakat 
sebagai 
Objek  

Costumer 
Sekunder 
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W
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Gambar 2.1.  
Teknik Pemilihan Stakeholder sebagai Unit Analisis  
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Pengambilan keputusan untuk tingkat kepuasan stakeholder 

berdasarkan nilai CSS berstrata atau rating 5 yaitu; 

> 8,40  =  sangat tinggi 

6,80 – 8,39  =  tinggi 

5,20 – 6,79  =  cukup tinggi 

3,60 – 5,19  = rendah 

< 3,59 = sangat rendah 

2. Analisis CIPP (Context, Input, Process and Product) yang mencakup 

komponen-komponen; 

a. Context yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap regulasi yang 

mengatur atau pedoman dalam mekanisme perencanaan yang 

dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi 

b. Input yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap sumberdaya 

yang digunakan dalam mekanisme perencanaan baik sumberdaya 

manusia maupun data dan informasi oleh Bappeda Provinsi Jambi. 

c. Process yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap mekanisme 

yang diterapkan oleh Bappeda Provinsi Jambi dalam mekanisme 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 

d. Product yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap hasil dari 

mekanisme perencanan pembangunan yang dilakukan yang terdiri 

dari  

- Output yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap hasil 

mekanisme perencanaan pembangunan yang diterapkan. 

- Impact yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap dampak 

langsung dan tidak langsung dari mekanisme perencanaan 

pembangunan yang diterapkan 
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3. Analisis keterkaitan antar komponen dalam CIPP (Context, Input, 

Process and Product) menggunakan analisis model ekonometrika 

dengan spesifiksi kerangka model seperti pada Gambar 2.2. 

 

 

  

 

CONT INPT 

CRU 

CRM 

IKSDM IKLEM INDIF 

PROC 

OUTP 

IMPC 

SHOGR 

GSHV = 1 

GSHH = 0 

Gambar 2.2. 
Spesifikasi Model Keterkaitan Antar Komponen dalam CIPP 

Keterangan Variabel: 
Eksogen variabel 
CRU  = SSI regulasi umum 
CRM = SSI regulasi mekanisme 
INDIF  =  SSI input data dan informasi 
IKSDM = SSI input kapasitas SDM 
IKLEM = SSI input kapasitas lembaga 
SHOGR = Kelompok Stakeholder 
GSHV = Stakeholder vertikal 
GSHH = Stakeholder horizontal 
Endogen variabel 
CONT = SSI Content 
INPUT = SSI Input 
PROC  = SSI Process 
OUTP = SSI Output 
IMPC = SSI Impact 
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3.1. Bappeda dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan oleh pemerintah 

dimaksudkan agar tugas perencanaan pembangunan dapat berjalan baik 

agar maksud dan tujuan pembangunan dapat tercapai, dan untuk daerah di 

bentuk Badan Pembangunan Daerah yang disingkat dengan Bappeda. 

Bappeda itu mempunyai tugas atau pekerjaan yang sangat penting dalam 

membantu kepala daerah untuk mewujudkan pembangunan di daerah. 

Bappeda pertama kali dibentuk berdasarkan  Keputusan Presiden No. 15 

tahun 1974 yaitu tentang :”Pembentukan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah” yang berlaku mulai tanggal 18 Maret 1974. Pada 

tahun 1980 dilakukan revisi melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980 

tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang 

mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 1980.  Pembentukan Bappeda baik 

tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan supaya  daerah dapat 

melaksanakan pembangunan dengan lancar untuk mencapai  tujuan negara 

kesatuan Republik Indonesia yaitu menuju masyarakat adil dan makmur.   

Kepres No. 27 tahun 1980 menyatakan bahwa dalam rangka usaha 

peningkatan keserasian pembangunan di daerah, diperlukan adanya 

peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan daerah, dan 

dalam rangka menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan 

kesinambungan pembangunan daerah, maka perlu perencanaan lebih 

menyeluruh terarah dan terpadu. Tindak lanjut Kepres tersebut, maka 

dalam operasionalnya diatur melalui Kepmendagri No. 185 tahun 1980 
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tentang ”Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II 

(Kabupaten/Kota) yang mulai berlaku sejak tanggal 28 Agustus 1980. 

Bappeda Provinsi adalah badan yang langsung berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Gubernur, sedangkan Bappeda 

Kabupaten/Kota adalah badan yang langsung berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. 

Perencanaan pembangunan sangat penting dan menentukan sekali dalam 

melakukan program dan kegiatan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Menurut Poerwardarminta (2001) yang dimaksud dengan “rencana” dalam 

hal ini dapat diartikan sebagai rancangan  (kerangka kerja) suatu usaha 

pembangunan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. 

Selanjutnya Tjokroamidjojo menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu 

alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik, dan faktor yang 

menjadi alasan perlunya perencanaan adalah a) melalui perencanaan 

diharapkan terdapatnya suatu arahan atau pedoman pelaksanaan kegiatan 

yang ditujukan untuk pencapaian target pembangunan, b) perencanaan 

merupakan suatu perkiraan (forecasting) terhadap hambatan dan resiko 

sehingga ketidakpastian dapat  diminimalisir, c) perencanaan memberikan 

kesempatan memilih berbagai alternatif  tentang cara terbaik (the best 

alaternative) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik 

(the best combination), dan d) melalui perencanaan dilakukan penyusunan 

skala prioritas memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan 

sasaran maupun kegiatan usahanya, serta f) melalui rencana, maka akan 

ada alat ukur atau standar untuk pengawasan/evaluasi (control/evalution).  
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3.2. Stakeholder Pembangunan dan Tingkat Kepuasan 

Istilah stakeholder sudah sangat populer dan telah dipakai banyak  pihak 

dalam hubungannnya dengan berbagai  ilmu atau konteks, misalnya  

manajemen bisnis, ilmu  komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, 

sosiologi, dan lain-lain.  Stakeholder merupakan individu, sekelompok 

manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun 

secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap 

perusahaan. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat 

dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik seperti yang 

diungkapkan oleh Budimanta dkk, 2008 yaitu mempunyai kekuasaan, 

legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Lembaga-lembaga 

publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam 

proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan.   

Secara sederhana,  stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak,  lintas 

pelaku, atau  pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu 

rencana.  Beberapa defenisi penting tentang stakeholder antara lain a) 

sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau 

dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu, b) merupakan orang 

dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan.  

Stakeholder sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana 

dikemukakan  Freeman (1984), yaitu  dari segi kekuatan dan kepentingan 

relatif stakeholder terhadap issu,  Grimble and Wellard (1996), dari segi  

posisi penting dan pengaruh yang  dimiliki mereka. Berbagai pandangan di 

atas menunjukkan bahwa pengenalan stakeholder tidak sekedar menjawab 

pertanyaan siapa stekholder suatu issu tapi juga sifat hubungan 

stakeholder dengan issu, sikap, pandangan,  dan pengaruh  stakeholder itu.  
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Stakeholder diidentifikasi berdasarkan kekuatan dan kepentingan relatif 

stakeholder (Freeman (1984), dan  posisi penting dan pengaruh yang 

mereka miliki (Grimble and Wellard, 1996). Selanjutnya stakeholder 

dikelompokkan dengan  dasar pengelompokkan ODA (1995) yaitu 

stakeholder primer,  sekunder  dan stakeholder kunci. Individu dan institusi 

yang diidentifikasi sebagai stakeholder yang terkait dengan pro dan kontra 

suatu program/proyek dikelompokkan dalam stakeholder utama (primer) 

dan stakeholder pendukung (sekunder), dan  stakeholder  kunci. Primary 

stakeholders merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan secara 

ekonomi terhadap organisasi dan menanggung risiko, sedangkan 

secondary stakeholders memiliki sifat hubungan yang saling mempengaruhi 

namun kelangsungan hidup organisasi tidak ditentukan oleh stakeholder 

jenis ini. Stakeholder internal adalah orang dalam dari suatu perusahaan, 

orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan 

organisasi, sedangkan stakeholder eksternal adalah orang luar dari suatu 

perusahaan, orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam 

kegiatan organisasi.   

3.3. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah 

Pasca keluarnya UU 25/2004 ada beberapa fungsi yang dahulunya dimiliki 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sedikit berkurang. 

Fungsi arahan alokasi anggaran program yang dahulu menempel dalam 

fungsi BAPPEDA bersamaan dengan fungsi perencanaan saat ini hilang, 

berakibat lemahnya fungsi BAPPEDA dalam konteks menyelaraskan 

program dan ketersediaan anggaran sehingga penetapan prioritas dan 

alokasi menjadi sesuatu yang tidak bisa disepakati dan dihasilkan dalam 

musrenbang. Karena kepastian prioritas dan penyepakatan anggaran itu 

tidak selesai di musrenbang, maka agenda pasca musrenbang yang 
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notabene tidak bisa dipantau oleh banyak orang menjadi forum yang lebih 

menentukan, dan sarat dengan kepentingan.  

Selain itu, fungsi penganggaran kemudian juga bukan kewenangan 

BAPPEDA semata melainkan kewenangan Tim Anggaran Pemerintah 

daerah (TAPD), sehingga sinergitas antara perencanaan dan penganggaran 

tidak bisa dijamin. Isu yang sangat ’ramai’ diperdebatkan dalam 

musrenbang yang dikomandani BAPPEDA, tak jarang hilang manakala 

masuk ke arena penganggaran yang dikomandani satuan kerja lain. 

Kehilangan ini karena satuan kerja penentu anggaran tidak ikut atau tidak 

terlibat secara langsung dalam ramainya perdebatan dalam musrenbang 

sehingga tidak memahami substansi mengapa usulan program itu menjadi 

prioritas untuk dianggarkan. 

Pasal 1 Permendagri No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahaw perencanaan 

pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan 

kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan 

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Proses ini harus dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah, dan secara tegas dijelaskan bahwa harus ada 

pelibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dengan 

melakukan optimalisasi terhadap sumberdaya yang ada dengan tujuan 

akhir yaitu kesejahteraan rakyat. Kemudian, perencanaan itu sendiri secara 

legal diatur serta harus mampu menjalankan fungsinya untuk menjadi 

pedoman pelaksanaan kegiatan, dasar menyusunan skala prioritas dan 

sebagai alat (tool) untuk mengukur dan melakukan evaluasi. 

Pelibatan stakeholders menjadi titik krusial bagi berhasil tidaknya sebuah 

perencanaan pembangunan dilaksanakan. Stakeholders yang harus 
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dilibatkan adalah para pihak mulai dari semua jenjang pemerintahan, sektor 

dan bidang terkait, organisasi non pemerintah, dan tentunya masyarakat 

yang akan merasakan dampak langsung implementasi perencanaan 

pembangunan daerah. Pelibatan stakeholders sejalan dengan pendekatan 

partisipasi (participatory approach) proses perencanaan dan merupakan 

proses di mana semua pihak khususnya masyarakat mempengaruhi 

keputusan pada level perencanaan dan implementasi pembangunan oleh, 

dari dan untuk mereka sendiri. 

Langkah kronkrit partisipasi diwujudkan dalam bentuk musyawarah 

perencanaan pembangunan daerah (musrenbang), yang sudah 

dilaksanakan mulai dari level desa sampai nasional. Adapun tahapan 

Musrenbang adalah: 

1. Musrenbang Desa/Kelurahan guna menggali aspirasi masyarakat 

melalui dialog atau musyawarah antar kelompok-kelompok masyarakat. 

Keluaran dari Musrenbang tingkat ini adalah penetapan prioritas 

kegiatan pembangunan tahun mendatang sesuai dengan potensi serta 

permasalahan di desa/kelurahan tersebut.  

2. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan guna menetapkan daftar 

prioritas kegiatan pembangunan 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. 

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

dengan keluaran berupa a) Rancangan Rencana Kerja-SKPD (Renja-

SKPD) yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD 



Indeks Kepuasan Stakeholder 

Hal | 15  

 

yang akhirnya menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), b) 

Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari 

APBD kabupaten/kota, APBD Propinsi dan APBN, dan c) Menetapkan 

delegasi dengan memperhatikan komposisi perempuan untuk 

mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota. 

4. Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran berupa a) arah 

kebijakan, prioritas pembangunan dan pagu dana berdasarkan fungsi 

SKPD, b) daftar prioritas yang sudah dibahas pada forum SKPD, c) 

daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintahan 

Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, dan d) rancangan pendanaan 

untuk Alokasi Dana Desa. 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. 

5. Forum SKPD Propinsi dengan keluaran  berupa a) Rancangan Rencana 

Kerja (Renja-SKPD) memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran 

SKPD propinsi, b) Gabungan Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota 

dengan Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan yang berasal dari 

Renja-SKPD Propinsi, c) Identifikasi prioritas kegiatan pembangunan 

Kabupaten/Kota yang sesuai dengan prioritas kegiatan pembangunan 

Renja-SKPD Propinsi.  

6. Musrenbang Pusat dengan keluaran berupa a) Rancangan Awal 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), b) Rancangan Rencana Kerja 

Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Acuannya Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang sedang berlaku, dan c) 



Indeks Kepuasan Stakeholder 

Hal | 16  

 

Pesertanya adalah seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non 

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

sebagai peninjau. 

7. Musrenbang Propinsi merupakan tahap pemutahkhiran RKPD Propinsi 

serta tahap penyelarasan RKP dan Renja-KL dengan RKPD Propinsi dan 

RKPD Kabupaten/Kota. 

8. Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) merupakan penyampaian hasil 

Musrenbang Propinsi 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. 

 

 

 

 



 

Bappeda Provinsi Jambi, 2013  

 

 

 

Tingkat kepuasan para stakeholder Bappeda Provinsi Jambi terhadap 

mekanisme perencanaan pembangunan yang telah diterapkan saling 

terkait satu sama lain mulai dari regulasi sampai kepada proses 

implementasi dan pasca pengambilan keputusan. Penggunaan pendekatan 

analisis CIPP (Content, Input, Process dan Product) diharapkan mampu 

menjelaskan terbentuknya tingkat kepuasan stakeholder apakah karena 

faktor eksternal atau internal yang mempengaruhi proses perencanaan. 

Faktor eksternal yaitu  (content) regulasi yang memberi kewenangan 

dalam pelaksanaan tugas dan wewenang oleh Bappeda Provinsi Jambi 

atau karena faktor  internal  yaitu penggunaan sumberdaya (input) baik 

data dan informasi maupun kapasitas personal (tenaga perencana) atau 

kelembagaan (organisasi). Faktor internal dan eksternal akan 

mempengaruhi mekanisme yang dilakukan selama proses (process) 

perencanaan dan penganggaran oleh Bappeda Provinsi Jambi dan akan 

berdampak pada output dan persepsi (impact) stakeholder terkait.   

4.1. Gambaran Umum Stakeholder Bappeda Provinsi Jambi 

Tingkat kepuasan seseorang terhadap produk suatu proses terkait dengan 

partisipasi atau keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kegiatan 

itu sendiri. Hal yang sama juga berlaku pada tingkat kepuasan konsumen 

terhadap mekanisme perencanaan pembangunan yang dilaksanakan 

Bappeda Provinsi Jambi sebagai lembaga atau SKPD yang melaksanakan 

peran koordinasi pembangunan daerah. Secara umum konsumen akhir dari 

produk Bappeda Provinsi Jambi adalah masyarakat sebagai target utama 
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pembangunan, tetapi guna menghindari terjadinya bias dalam penilaian 

maka dalam penelitian dibatasi pada konsumen yang terlibat atau 

berhubungan langsung (direct interaction) dan dapat menilai dampak dari 

mekanisme perencanaan pembangunan itu sendiri yaitu stakeholder atau 

rekanan Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada konteks 

ini berdasarkan pada peran dan fungsi pokok koordinasi Bappeda Provinsi 

Jambi maka stakeholder dapat dikelompokkan atas dua, yaitu; 

a. Stakeholder yang memiliki hubungan koordinasi vertikal selanjutnya 

disebut (SV) yaitu Bappeda seluruh Kabupaten dan Kota di lingkungan 

wilayah administrasi Provinsi Jambi,  

b. Stakeholder yang memiliki hubungan koordinasi horizontal selnjutnya 

disebut (SH) yaitu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) di 

lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. 

Agar lebih mengerucut maka posisi jabatan stakeholder yang menjadi 

target kelompok SH adalah jabatan minimal eselon III (sekretaris dan 

kepala bidang) dan eselon II (Kepala Dinas atau Badan) di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya untuk kelompok SV juga minimal 

eselon III  (Kepala Bidang dan Sekretaris) serta eselon II (Kepala) Bappeda 

Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah administrasi Provinsi Jambi. Profil 

yang terdiri dari umur, tingkat pendidikan dan pengalaman pada dasarnya 

mengambarkan perbedaan karakteristik individual dan selanjutnya akan 

mempengaruhi persepsi dan penilaian mereka terhadap mekanisme 

perencanaan pembangungan yang dijalankan Bappeda Provinsi Jambi 

seperti disajikan pada Tabel 4.1.  
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Tabel 4.1. Perbandingan Profil Stakeholder Bappeda Provinsi Jambi Antara 
Stakeholder Vertikal (SV) dan Stakeholder Horizontal 

No Variabel Profil 
Hubungan 

Overall 
SV SH 

1 Umur (Tahun) 41,58 46,43 45,19 

2 Pendidikan (%) 
   

  a. Sarjana 41,67 63,41 23,08 

  b. Magister 58,33 34,15 76,92 

3 Pengalaman Istitusi Terkait 9,33 8,83 8,96 

 

Rata-rata umur stakeholder adalah 45,19 tahun yang sering diasumsikan 

oleh banyak pihak sebagai umur yang telah mencapai tingkat kematangan 

(umur 40 tahun). Umur 40 tahun adalah usia yang matang bagi seseorang 

dalam berpikir dan bertindak oleh karena itu mudahlah dimengerti jika 

batas nasib seseorang sering ditentukan saat mencapai umur 40 tahun 

(batas karier).  Banyak hal-hal besar di dunia ini yang terjadi dan dikaitkan 

dengan Umur 40 tahun yang menjadi bukti akan misteri umur 40 tahun ini 

yaitu a) Nabi Muhammad SAW dan kebanyakan nabi lainnya diangkat 

menjadi rasul tepat pada umur 40 tahun, Muhammad bin Abdullah dipilih 

untuk mengemban tugas besar dan tidak mudah, b) pada Usia 40 tahun 

Kolonel Sanders sang penemu resep masakan Ayam Goreng Kentucky Fried 

Chicken mulai memasak untuk orang yang singgah dibengkelnya di Corbin. 

Saat itu ia belum memliki restoran KFC dan sekarang KFC ada di hampir 80 

negara, dan c) pada usia 40 tahun mulai ada keinginan baik yang bersifat 

positif (untuk lebih maju) maupun negatif (memuaskan keinginan pribadi).   

Rataan umur kedua kelompok pada stakeholder horizontal (46,43 tahun) 

lebih tinggi dibanding stakeholder vertikal (41,58) mengindikasikan untuk 

jabatan struktural pada lingkungan pemprov lebih lama dicapai dibanding 

dengan jabatan sturkturak pada lingkungan Kabupaten/Kota. Perbedaan ini 
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merupakan suatu kewajaran karena adanya perbedaan tingkat persaingan 

antara kedua level pemerintahan, dan selanjutnya dipertegas dengan lama 

berkerja pada lembaga saat ini. Proses perubahan posisi pada wilayah 

administrasi level provinsi (8,83 tahun) cenderung lebih fleksibel dibanding 

dengan kabupaten/kota (9,33 tahun) karena sumberdaya manusia di 

Pemprov Jambi lebih banyak tersedia dibanding Kabupaten/Kota.  

Pada aspek pendidikan jabatan struktural di Bappeda Kabupaten dan Kota 

lebih dominan diisi dengan PNS dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2) 

dibanding Sarjana (S1) dan sebaliknya SKPD pada pemprov lebih dominan 

diisi oleh PNS berpendidikan Sarjana (S1). Membandingkan antara kedua 

kelompok tidaklah tepat karena memiliki fungsi berbeda yaitu kelompok SV  

memiliki fungsi koordinasi untuk seluruh SKPD Kabupaten/Kota sedangkan 

kelompok SH merupakan instansi teknis yang dikordinir oleh Bappeda 

Provinsi Jambi. Meski tidak dapat dibandingkan secara langsung, tetapi 

berdasarkan peran dan kedudukan pada masing-masing level pemerintahan 

dapat diindikasikan bahwa untuk lembaga yang memiliki fungsi koordinasi 

dibutuhkan sumberdaya manusia yang lebih kompeten seperti tingkat 

pendidikan. Perbedaan fungsi ini diduga menjadi faktor penyebab kenapa 

proporsi pemegang jabatan pada Bappeda yang memiliki kualifikasi 

pendidikan magister lebih dominan dibanding pada instansi teknis pada 

level pemerintahan yang sama. Pengambil kebijakan dalam penempatan 

pegawai negeri terutama Gubernur dan Bupati/Walikota serta dewan 

jabatan sangat menyadari pentingnya kompetensi dan kapasitas yang 

memadai bagi para pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu di 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).  
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4.2. Tingkat Kepuasan Stakeholder Bappeda Provinsi Jambi 

4.2.1. Tingkat Kepuasan terhadap Content (Regulasi)  

Regulasi terdiri dari aturan main yang berlaku secara umum seperti UU 

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, hubungan dan 

pembagian wewenang antara pusat dan daerah, peraturan daerah tentang 

pembentukan Bappeda, serta aturan main yang berlaku secara khusus 

dilingkungan internal proses perencanaan itu sendiri. Sebaran tingkat 

kepuasan stakeholder terhadap regulasi yang mengatur mekanisme 

perencanaan pembangunan disajikan pada Gambar 4.1. 

 

Mayoritas stakeholder merasa puas (41,51%) dan bahkan merasa sangat 

memuaskan (39,62%) terhadap regulasi yang mengatur mekanisme 

perencanaan pembangunan yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Jambi. 

Hanya sebagian kecil stakeholder yang merasa bahwa regulasi yang ada 

kurang memuaskan (1,89%) sedangkan sisanya (16,98%) merasa cukup 

memuaskan. Hal ini mengindikasikan bahwa stakeholder Bappeda Provinsi 

Kurang 
Memuaskan; 

1,89

Cukup 
Memuaskan; 

16,98

Memuaskan; 
41,51

Sangat 
Memuaskan; 

39,62

Gambar 4.1. 
Sebaran Tingkat Kepuasan Terhadap Content (Regulasi)
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Jambi memahami bahwa regulasi yang ada termasuk aturan main dalam 

mekanisme perencanaan pembangunan. Proses koordinasi disadari harus 

tetap dilakukan oleh suatu lembaga khusus yaitu Bappeda Provinsi baik 

dalam hal koordinasi, integrasi, sinergi maupun sinkronisasi baik antar 

wilayah maupun sektor pembangunan. 

Regulasi yang ada terdiri dari terdiri dari aturan main tentang fungsi dan 

tugas pokok Bappeda Provinsi yang sebagian besar dipandang sangat 

memuaskan (50,94%) oleh para stakeholder seperti pada Gambar 4.2. 

 

Secara umum regulasi tentang 4 fungsi dan tugas pokok dipersepsikan 

sudah sesuai karena jika digabung antara persepsi sangat memuaskan dan 

memuaskan (35,85%) mencapai lebih dari 85%. Sisanya menganggap bahwa 

regulasi yang ada cukup memuaskan dan hanya sekitar 1,89% yang 

menganggap kurang memuaskan dan tidak satupun stakeholder yang 

menganggap tidak memuaskan. Hal yang sama terjadi pada tingkat 

kepuasan stakeholder terhadap regulasi yang mengatur mekanisme kerja 

Kurang 
Memuaskan; 

1,89

Cukup 
Memuaskan; 

11,32

Memuaskan; 
35,85

Sangat 
Memuaskan; 

50,94

Gambar 4.2. 
Sebaran Tingkat Kepuasan Terhadap Regulasi  tentang Tugas 

Pokok Bappeda
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baik dalam hal tanggung jawab, pembagian wewenang maupun 

mekanisme pengambilan keputusan. Sedikit berbeda, bahwa terhadap 

regulasi mekanisme ini lebih dominan ditanggapi dengan kriteria 

memuaskan (45,28%) oleh para stakeholder Bappeda Provinsi Jambi 

seperti disajikan pada Gambar 4.3. 

 

Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa stakeholder yang merasa regulasi tentang 

mekanisme kerja sangat memuaskan (32,08%) lebih sedikit dibanding 

dengan memuaskan, dan selanjutnya diikuti dengan persepsi cukup 

memuaskan (20,75%). Pada sisi lain, stakeholder yang berpandangan 

bahwa regulasi tentang mekanisme sebagaimana pandangan terhadap 

regulasi tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi yang kurang memuaskan 

relatif sangat rendah yaitu 1,89% dan sama sekali tidak ada stakeholder 

yang berpandangan tidak memuaskan.   

Selanjutnya jika dirinci setiap item dalam pertanyaan dan diperbandingkan 

antara kedua kelompok stakeholder Bappeda Provinsi Jambi, maka 

Kurang 
Memuaskan; 

1,89

Cukup 
Memuaskan; 

20,75
Memuaskan; 

45,28

Sangat 
Memuaskan; 

32,08

Gambar 4.3. 
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terdapat variasi antara masing-masing item dan kelompok stakeholder 

seperti disajikan pada Gambar 4.4. 

 

Rataan jawaban stakeholder baik pada kelompok SV maupun SH secara 

keseluruhan berada pada posisi cukup memuaskan (3) sampai sangat 

memuaskan (5). Tingkat kepuasan pada kelompok SV lebih tinggi atau 

mendekati kategori sangat memuaskan (5) dibanding dengan SH kecuali 

untuk item pertanyaan regulasi tentang fungsi koordinasi Bappeda 

Provinsi. Relatif lebih rendahnya tingkat kepuasan pada regulasi tentang 

fungsi koordinasi ini pada kelompok SV diduga akibat belum jelas dan 

tegasnya aturan main tentang bagaimana koordinasi pembangunan antar 

wilayah itu dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi. Pada sisi lain pada 

kelompok SH cenderung mendekati kategori memuaskan (4) dan tidak 

banyak perbedaan antara tingkat kepuasan masing-masing item 

pertanyaan dalam regulasi. Tingkat kepuasan pada regulasi tentang fungsi 
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sinergi  Bappeda Provinsi Jambi berada pasa posisi > 4 sedangkan aturan 

lainnya berada pada posisi < 4. Berdasarkan rataan kategori jawaban untuk 

kedua kelompok stakeholder maka secara keseluruhan maka kategori 

jawaban stakeholder berada pada posisi memuaskan seperti disajikan pada 

Gambar 4.5. 

 

4.2.2. Tingkat Kepuasan Terhadap Input  

Proses penyusunan rencana pembangunan membutuhkan input yang baik 

mulai dari input data dan informasi sampai pada sumberdaya manusia dan 

kelembagaan. Perencanaan pembangunan yang menggunakan input baik 

akan menghasilkan produk yang juga baik sehingga akan memberikan 

kepuasan tertentu bagi stakeholder, dan sebaliknya jika input tidak baik 

maka akan mengurangi tingkat kepuasan dari stakeholder yang akan 

menjadi pelaksana hasil perencanaan. Artinya, bahwa tingkat kepuasan 

stakeholder terhadap Bappeda Provinsi Jambi juga akan terkait dengan 
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bagaimana Bappeda menggunakan berbagai input dalam mekanisme 

perencanaan pembangunan.  Secara umum tingkat kepuasan konsumen 

terhadap penggunaan input oleh Bappeda Provinsi Jambi lebih bervariasi 

seperti disajikan pada Gambar 4.6.  

 

Gambar 4.6 menunjukkan tingkat kepuasan stakeholder terhadap input 

yang digunakan dalam perencanaan pembangunan oleh Bappeda Provinsi 

Jambi bervariasi antara cukup memuaskan (28,30%), sangat memuaskan 

(30,19%) dan terbesar pada tingkat memuaskan (39,82%). Tingkat kepuasan 

terhadap input ini dibentuk oleh 3 (tiga) tingkat kepuasan penggunaan 

input utama dalam mekanisme perencanaan pembangunan yaitu input 

data dan informasi, sumber daya manusia dan kelembagaan. Tingkat 

kepuasan terhadap input data dan informasi mengindikasikan bagaimana 

persepsi stakeholder selama ini terhadap pemanfaatan data dan informasi 
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oleh Bappeda Provinsi Jambi dalam perencanaan pembangunan, dengan 

sebaran tingkat kepuasan disajikan pada Gambar 4.7.  

 

Sedikit berbeda dengan tingkat kepuasan terhadap input secara umum, 

maka tingkat kepuasan stakeholder terhadap penggunaan data dan 

informasi lebih dominan pada kategori cukum memuasakan (35,85%), dan 

diikuti dengan memuaskan (33,96%) dan sangat memuaskan (28,30%). Hal 

ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan pembangunan oleh 

Bappeda Provinsi Jambi dipandang oleh para stakeholder secara umum 

sudah baik atau sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Sumber 

data dan informasi yang digunakan oleh Bappeda Provinsi Jambi pada 

dasarnya sangat beragam mulai dari yang sudah tersedia (data statistik, 

data laporan stakeholder, data dokumen perencanaan, data riset litbang 

dan perguruan tinggi maupun yang dikumpulkan sendiri oleh Bappeda 

Provinsi Jambi seperti data hasil monev dan konsultasi serta pelaku usaha 

dan masyarakat. Tingkat kepuasan stakeholder terhadap penggunaan data 
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untuk masing-masing sumber data dan informasi (item pertanyaan) pada 

kelompok stakeholder vertikal dan horizontal disajikan pada Gambar 4.8.  

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi (> 4) adalah 

terhadap penggunaan data dan informasi yang berasal dari data statistik 

resmi yang dikeluarkan pihak terkait. Tingkat kepuasan terhadap hasil 

litbang baik daerah maupun perguruan tinggi serta yang dikumpulkan dari 

masyarakat atau pelaku usaha masih lebih rendah dibanding yang lainnya 

termasuk juga penggunaan data dokumen perencanaan pembangunan 

pada masing-masing Kabupaten/Kota (Stakeholder Vertikal) di lingkungan 

wilayah administrasi Provinsi Jambi.  Hal ini diperkirakan akan berdampak 

pada komponen proses berupa akomodasi terhadap perencanaan yang 

telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.  

Pada sisi lain, tingkat kepuasan yang rendah terhadap sumberdata hasil 

litbang daerah dan perguruan tinggi mengindikasikan perlunya upaya 

untuk mensinergikan antara kegiatan litbang dengan kebutuhan daerah 
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yang diikuti dengan keinginan Bappeda Provinsi Jambi untuk menggali 

berbagai potensi hasil litbang yang telah dilakukan. Penguatan litbang 

daerah dan kerjasama dengan perguruan tinggi perlu dilakukan agar 

berbagai hasil penelitian dan pengembangan dapat mendukung 

pembangunan daerah dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi 

acuan dalam perencanaan pembangunan. Penggalian data dan informasi 

langsung oleh Bappeda Provinsi Jambi baik pada stakeholder maupun 

masyarakat secara umum termasuk dunia usaha perlu diintensifkan dan 

untuk itu dibutuhkan dukungan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) 

Bappeda itu sendiri.  

Bagaimana kapasitas SDM Bappeda Provinsi Jambi dari sudut pandang dan 

persepsi stakeholder dapat dilihat dari tingkat kepuasan terhadap 

kapasitas SDM seperti disajikan pada Gambar 4.9. 

 

Secara umum kapasitas SDM yang tersedia di lingkungan Bappeda Provinsi 

Jambi menurut persepsi stakeholder sudah memuaskan dengan proporsi 
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tingkat kepuasan dengan kategori memuaskan (39,62%) lebih tinggi 

dibanding kategori sangat memuaskan (37,74%) dan cukup memuaskan 

(20,75%). Sebagai koordinator pembangunan banyak kriteria kapabilitas 

yang dibutuhkan untuk seorang staf di lingkungan Bappeda Provinsi Jambi 

antara lain kemampuan komunikasi, menggali data dan informasi sebagai 

bahan perencanaan, kemampuan memandu diskusi atau musyawarah, dan 

proses pengambilan keputusan. Kapasitas tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan tetapi juga oleh penampilan atau performa individu yang 

bersangkutan. Menggunakan kelima indikator kapasitas tersebut maka 

rataan tingkat kepuasan stakeholder terhadap SDM Bappeda Provinsi 

Jambi pada masing-masing indikator dan perbandingan antara kelompok 

stakeholder  disajikan pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan stakeholder 

vertikal dan horizontal terhadap kapasitas SDM Bappeda bervariasi untuk 
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setiap variabel. Pada aspek kapasitas SDM dalam diskusi dalam proses 

pengambilan keputusan stakeholder horizontal memiliki tingkat kepuasan 

yang lebih tinggi, sebaliknya tingkat kepuasan stakeholder horizontal lebih 

tinggi terhadap kapasitas SDM pada aspek komunikasi dan penggalian 

data.  Hal ini mengindikasikan adanya keseimbangan dalam proses diskusi 

dan pengambilan keputusan antara staf Bappeda Provinsi dan SKPD 

terkait. Kondisi ini wajar terjadi karena adanya kemungkinan staf Bappeda 

Provinsi pernah ditempati pada SKPD terkait sehingga proses musyawarah 

antara kedua belah pihak telah terjalin dengan baik. Faktor lain karena 

dalam penyusunan perencanaan sektoral dari masing-masing SKPD 

(stakeholder horizontal) sudah mengacu pada rencana pembangunan 

daerah Provinsi Jambi baik dalam dokumen RPJM maupun RPJP.  

Pada sisi lain adanya keterkaitan rencana kerja sektoral masing-masing 

SPKD dengan dokumen perencanaan daerah yang menjadi panduan 

Bappeda Provinsi Jambi menyebabkan proses penggalian data sering 

terabaikan. Perkembangan sektoral pada masing-masing sektor tidak serta 

merta mampu mengubah perencanaan pembangunan yang tidak bisa 

terlepas dari dokumen RPJM yang telah ditetapkan. Pada sisi lain, terkait 

dengan perencanaan daerah Kabupaten dan Kota kebutuhan data dan 

informasi menjadi sangat penting guna distribusi rencana pembangunan. 

Faktor ini diduga menjadi faktor penentu yang menyebabkan penggalian 

data dan informasi serta berkembangnya komunikasi yang lebih baik, 

sehingga berimplikasi persepsi stakeholder vertikal yang lebih mendorong 

semakin membaiknya tingkat kepuasan terhadap kedua variabel kapasitas 

SDM Bappeda Provinsi Jambi.  

Kapasitas SDM akan lebih bermakna jika didukung dengan kapasitas 

Bappeda sebagai lembaga dan tidak jauh berbeda dengan persepsi 
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tentang kapasitas SDM maka tingkat kepuasan stakeholder terhadap 

kelembagaan Bappeda Provinsi Jambi juga berada pada kategori 

memuaskan (49,06%) dan sangat memuaskan (37,74%). Sebaran masing-

masing tingkat kepuasan stakeholder terhadap kapasitas kelembagaan 

Bappeda Provinsi Jambi disajikan pada Gambar 4.11. 

 

 

Variabel pembentuk tingkat kepuasan kapasitas kelembagaan sebagaimana 

kapasitas SDM terdiri dari kemampuan komunikasi, penggalian data dan 

informasi, dan terkait pengambilan keputusan termasuk dalam proses 

maupun menjelaskan tentang keputusan yang telah ditetapkan. 

Menggunakan ke 5 variabel dalam kapasitas kelembagaan Bappeda 

Provinsi Jambi tersebut maka tingkat kepuasan stakeholder vertikal dan 

horizontal pada umumnya mendekati tingkat memuaskan, seperti disajikan 

pada Gambar 4.12. 

 

Kurang 
Memuaskan; 

1,89

Cukup 
Memuaskan; 

11,32

Memuaskan; 
49,06

Sangat 
Memuaskan; 

37,74

Gambar 4.11. 
Sebaran Tingkat Kepuasan Terhadap Input  Kapasitas 

Kelembagaan Bappeda Provinsi Jambi



Indeks Kepuasan Stakeholder 

Hal | 33  
 

 

Rataan tingkat kepuasan terhadap variabel kapasitas kelembagaan 

umumnya berada sedikit di bawah nilai 4 kecuali pada variabel memandu 

diskusi dan proses pengambilan keputusan pada stakeholder horizontal 

yang berada sedikit diatas nilai memuaskan. Kedua variabel ini menjadi 

pembeda utama tingkat kepuasan antar kelompok stakeholder terhadap 

kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi Jambi. Indikasi yang dapat 

diambil sebagai kesimpulan sementara bahwa tingkat kepuasan 

stakeholder koordinasi antar sektor lebih tinggi dibanding koordinasi antar 

wilayah terhadap kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi Jambi.  

4.2.3. Tingkat Kepuasan terhadap Process  

Persepsi stakeholder terhadap proses perencanaan pembangunan yang 

dalam pelaksanaan peran dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi ditentukan 

oleh kapasitas input dan secara langsung akan mempengaruhi persepsi 
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terhadap produk perencanaan baik output maupun dampak. Mekanisme 

perencanaan yang baik dengan dukungan regulasi dan sumberdaya input 

belum tentu memberikan tingkat kepuasan maksimal bagi para 

stakeholder jika dalam mekanisme pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai 

dengan kesepakatan atau aturan yang telah ditetapkan. Tingkat kepuasan 

stakeholder terhadap proses perencanaan oleh Bappeda Provinsi Jambi 

secara umum memuaskan seperti disajikan pada Gambar 4.13. 

 

Mayoritas stakeholder memiliki persepsi memuaskan (54,72%) terhadap 

proses perencanaan yang dilaksankan oleh Bappeda Provinsi Jambi, diikuti 

dengan sangat memuaskan (28,30%) dan cukup memuaskan (15,09%). 

Proporsi stakeholder yang memiliki persepsi memuaskan yang semakin 

dominan mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan terhadap regulasi dan 

penggunaan input perencanaan belum menjamin tingkat kepuasan 

terhadap proses perencanaan.  

Sebagaimana jasa layanan publik maka proses perencanaan dan 

penganggaran pembangunan oleh Bappeda Provinsi Jambi juga 
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diharapkan mampu memberikan kepuasan yang tinggi bagi stakeholder 

terkait. Hal ini terkait dengan jenjang tanggung jawab atas produk dari 

suatu proses perencanaan, dimana para stakeholder akan bertanggung 

jawab kepada pimpinan dan masyarakat pada wilayah atau sektor yang 

terkait dengan program yang mereka jalankan. Untuk itu prinsip-prinsip 

dalam tatakelola pemerintahan yang baik (good government) dalam PP 

No. 101 tahun 2000 tetap menjadi acuan dalam penilaian tingkat 

kepuasan stakeholder terhadap proses perencanaan dan penganggaran 

oleh Bappeda Provinsi Jambi.  

Menggunakan 9 prinsip Good Government menurut PP No. 11 tahun 2000 

yaitu profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 

demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat, maka tingkat kepuasan stakehoder seperti disajikan 

pada Gambar 4.14. 
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Secara umum tingkat kepuasan terhadap proses perencanaan berdasarkan 

indikator Good Governance (GG) yang berada pada posisi agak jauh dari 

memuaskan adalah prinsip akomodatif (Gambar 4.14). Tingkat kepuasan 

stakeholder terhadap akomodasi usulan perencanaan pembangunan yang 

telah disusun oleh Bappeda Provinsi Jambi meskipun memuaskan tetapi 

masih lebih rendah dibanding indikator GG lainnya terutama akomodasi 

usulan oleh SKPD (stakeholder horizontal). Beberapa faktor diduga 

menjadi penyebab yaitu keterbatasan anggaran pembangunan dan 

ketidaksesuaian antara usulan SKPD dengan arah pembangunan yang 

telah ditetapkan dalam RPJM Provinsi.  

Kondisi yang sama juga pada tingkat kepuasan stakeholder vertikal 

(Bappeda Kabupaten/Kota) meski tingkat kepuasan terhadap indikator 

akomodatif lebih tinggi dibanding stakeholder horizontal tetapi tetap di 

bawah rata-rata tingkat kepuasan terhadap proses perencanaan secara 

umum. Persepsi terhadap indikator ini yang cenderung lebih rendah 

dibanding yang lain dapat diperbaiki melalui proses musyawarah yang 

lebih berimbang dan transparansi dari Bappeda Provinsi Jambi dalam 

menjelaskan alasan/penyebab tidak diakomodirnya usulan perencanaan 

dari stakeholder.  

Penjelasan tentang keputusan untuk mengakomodasi usulan stakeholder 

perlu lebih diintensifkan karena akan berlanjut pada persepsi terhadap 

proses penganggaran pembangunan. Hal ini terlihat dari seluruh indikator 

GG dalam proses penganggaran yang secara umum memuaskan tetapi 

tingkat kepuasan stakeholder horizontal terhadap indikator akomodatif 

tetap berada pada posisi paling rendah (dibawah nilai 4 atau memuaskan) 

seperti disajikan pada Gambar 4.15.  
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Gambar 4.15 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap indikator 

akomodatif berada antara 3 dan 4 serta paling rendah dibanding dengan 

lainnya. Berbeda dengan stakeholder vertikal bahwa usulan perencanaan 

yang tidak terakomodasi maka masih memiliki peluang untuk dianggarkan 

pada APBD Kabupaten/Kota sehingga tingkat kepuasan tetap sesuai rata-

rata. Pada stakeholder horizontal (SKPD) suatu usulan perencanaan yang 

diajukan dan ternyata tidak dapat diakomodasi maka sangat sulit mencari 

sumber dana alternatif, dan hal ini menyebabkan persepsi terhadap proses 

perencanaan berdampak pada persepsi terhadap proses penganggaran.   

Persepsi terhadap proses perencanaan yang seiring dengan penganggaran 

diperkuat dari perbandingan tingkat kepuasan stakeholder untuk masing-

masing indikator GG. Posisi kedua garis pada masing-masing indikator yang 

hampir berimpit mengindikasikan tingkat kepuasan yang tidak jauh 

berbeda antara proses perencanaan dan penganggaran (Gambar 4.16).  
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Gambar 4.16 menunjukkan bahwa semakin dekat kedua garis grafik maka 

semakin sama tingkat kepuasan terhadap proses perencanaan dan 

penganggaran. Indikator GG yang memiliki jarak antara tingkat kepuasan 

terhadap perencanaan dan penganggaran adalah indikator akomodatif 

yang bermakna bahwa indikator ini masih menjadi masalah utama dalam 

proses perencanaan dan penganggaran oleh Bappeda Provinsi Jambi. 

Indikasi lain yang dapat diambil dari kondisi ini adalah bahwa sinkronisasi 

antara perencanaan dan penganggaran telah dilakukan dengan baik oleh 

Bappeda Provinsi Jambi.  

4.2.4. Tingkat Kepuasan terhadap Product  

Produk dari suatu proses perencanaan yang menggunakan input tertentu 

berdasarkan kepada regulasi yang berlaku terdiri dari output dan dampak 

perencanaan pembangunan. Output merupakan produk perencanaan yang 
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dapat dirasakan langsung oleh stakeholder, sedangkan dampak adalah 

produk yang secara tidak langsung dirasakan oleh stakeholder. Pada 

analisis persepsi maka persepsi terhadap input yang digunakan dan proses 

yang dilakukan akan mempengaruhi persepsi terhadap output yang 

dihasilkan dan dampak lanjutan yang dirasakan oleh stakeholder.  

4.2.4.1. Tingkat Kepuasan terhadap Output  

Proposi tingkat kepuasan masing-masing stakeholder terhadap output 

mekanisme perencanaan pembangunan sebagian besar adalah 

memuaskan (45,28%)  diikuti tingkat kepuasan sangat memuasan (32,08%) 

seperti disajikan pada Gambar 4.17.  

  

Jika diperhatikan proporsi masing-masing tingkat kepuasan stakeholder 

mulai dari content (regulasi), input dan proses maka terjadi peningkatan 

proporsi stakeholder kurang memuaskan (5,66%). Peningkatan proporsi ini 

diperkirakan akumulasi dari seluruh komponen sebelumnya dan dari 
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Gambar 4.17. 
Sebaran Tingkat Kepuasan Terhadap Output  Perencanaan 

Bappeda 
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kelompok stakeholder mana yang tidak puas secara lebih terinci akan 

terlihat dari nilai tingkat kepuasan untuk masing-masing aspek. Aspek yang 

memiliki tingkat kepuasan dibawah rata-rata (memuaskan) pada kedua 

kelompok stakeholder adalah aspek pemerataan baik program maupun 

anggaran serta kualitas perencanaan dan akomodasi kepentingan seperti 

disajikan pada Gambar 4.18. 

 

Aspek pemerataan pembangunan baik program maupun anggaran terkait 

dengan alokasi kegiatan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota dan 

sektor pembangunan. Persepsi yang lebih rendah terutama pada 

kelompok stakeholder vertikal yang mengindikasikan adanya penerimaan 

yang kurang dapat diterima oleh masing-masing Kabupaten/Kota dalam 

penentuan alokasi program dan anggaran dalam mekanisme perencanaan 

oleh Bappeda Provinsi Jambi. Kedua aspek ini menyebabkan ada sebagian 

stakeholder memiliki persepsi bahwa akomodasi kepentingan daerah 

0

1

2

3

4

Akomodasi Kebutuhan

Optimalisasi Sumberdaya

Akomodasi Kepentingan

Pemerataan Program

Pemerataan Anggaran

Kualitas PerencanaanInovasi dan Kreatifitas

Variasi Perencanaan

Kelarasan dengan Visi 
Misi

Keselarasan dengan 
RPJM

Pencpaian Target

Gambar 4.18.
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kadang terabaikan meskipun mekanisme perencanaan sudah berjalan 

sesuai dengan harapan mereka. Aspek lain yang berada sedikit dibawah 

memuaskan dari sudut pandang stakeholder vertikal adalah aspek 

kebutuhan, kualitas pembangunan yang dirasakan, serta keselarasan 

dengan visi misi dan RPJM Kabupaten/Kota. Hal yang hampir sama terjadi 

pada kelompok stakeholder horizontal dimana aspek pemerataan program 

dan anggaran meskipun lebih baik dibanding stakeholder vertikal tetapi 

tetap memiliki tingkat kepuasan yang lebih rendah dibanding lainnya. 

Sedangkan aspek lain yang berada dibawah rata-rata memuaskan adalah 

akomodasi kepentingan sektoral dan variasi rencana pembangunan.   

4.2.4.2.  Tingkat Kepuasan terhadap Impact  

Persepsi stakeholder terhadap dampak dari mekanisme perencanaan 

pembangunan yang dilaksanakan disajikan pada Gambar 4.19. 
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Gambar 4.19. 
Sebaran Tingkat Kepuasan Terhadap  Dampak  Perencanaan 
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Mayoritas stakeholder memiliki persepsi pada tingkat memuaskan (45,28%) 

dan sangat memuaskan (28,30%) serta diikuti dengan cukup memuaskan 

dan kurang memuaskan. Sebagaimana persepsi tentang output maka ada 

sebagian kecil stakeholder yang memiliki persepsi kurang baik yaitu kurang 

memuaskan terhadap dampak mekanisme perencanaan pembangunan 

oleh Bappeda Provinsi Jambi. Banyak aspek yang dapat dijadikan sebagai 

variabel penentu tingkat kepuasan terhadap dampak mekanisme 

perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi 

Jambi, mulai dampak terhadap stakeholder sendiri akibat adanya sharing 

pendapat, efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda (koordinasi, 

integrasi, sinergi dan sinkronisasi), tatahubungan (regioanl dan sektoral) 

sampai pada konsep-konsep penerapan model pembangunan 

(berkelanjutan, berkualitas dan millenium). Sebaran tingkat kepuasan 

terhadap berbagai variabel dampak disajikan pada Gambar 4.20.  
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Gambar 4.20 menunjukkan tingkat kepuasan stakeholder pada beberapa 

variabel lebih rendah dibanding rata-rata memuaskan pada kedua 

kelompok yaitu dampak bagi integrasi dan sinkronisasi pembangunan, 

tatahubungan sektoral, efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, 

sampai pada capaian pembangunan berkelanjutan, berkualitas dan MDGs 

(millenium development goals). Sedangkan untuk beberapa variabel 

lainnya, nilai diatas atau sama dengan rata-rata memuaskan ditemui pada 

salah satu kelompok stakeholder. Pada kelompok stakeholder vertikal, 

variabel dampak yang berada pada posisi rata-rata memuaskan adalah 

persepsi terhadap kapasitas SDM perencana dan kesejahteraan 

masyarakat, sedangkan untuk stakeholder horizontal pada variabel 

sinkronisasi antara rencana dan anggaran, dan koordinasi horizontal.  

Beberapa variabel dampak yang perlu diperhatikan oleh Bappeda Provinsi 

Jambi sebagai koordinator pembangunan antar wilayah dan sektor adalah 

dampak terhadap pemerataan pembangunan, dan beberapa kriteria tujuan 

pembangunan yaitu pembangunan berkelanjutan, pembangunan 

berkualitas dan MDGs. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak pihak atau 

sebagian besar stakeholder mengharapkan adanya perubahan paradigma 

dari pembangunan secara konvensial dengan hanya sekedari mengejar 

output menjadi pembangunan yang lebih berimbang dan mampu 

mendorong secara kongkrit kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kriteria pembangunan millenium (MDGs).  
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Indeks Kepuasan Stakeholder (Stakeholder Satisification Index atau SSI) 

dikembangkan dengan skala 1–10 dimana semakin tinggi SSI maka semakin 

tinggi indek kepuasan para stakeholder terhadap mekanisme perencanaan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi selama ini. 

SSI dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu indeks kepuasan stakeholder vertikal 

(VSSI) yaitu SSI Bappeda Kabupaten/Kota di wilayah administrasi Provinsi 

Jambi, indek kepuasan stakeholder horizontal (HSSI) yaitu SSI SKPD di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dan SSI gabungan (CISS) yaitu 

gabungan antara VSSI dan HSSI.  Indikator SSI yang digunakan 

sebagaimana analisis CIPP terdiri dari Content (regulasi), Input 

(sumberdaya perencanaan), Process (proses), dan Product yang terdiri dari 

Output dan Impact (dampak). Indeks kepuasan masing-masing kelompok 

stakeholder analisis CIPP disajikan pada Tabel 5.1 dan Gambar 5.1. 

Tabel 5.1. Indeks dan Kategori Kepuasan Stakeholder Analisis CIPP 

No 
Komponen 
CIPP 

Stakeholder Satisfaction Index ISS Categories 

VSSI HSSI CSSI VSSI HSSI CSSI 

1 CONTENT 8,98 7,83 8,10 ST T ST 

2 INPUT 7,62 7,78 7,75 T T T 

3 PROCESS 7,96 7,96 7,96 T T T 

4 PRODUCT 7,68 7,64 7,65 T T T 

Ket: ST = Sangat Tinggi, T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah dan SR = Sangat Rendah 
 

Indeks Kepuasan Stakeholder (SSI) pada umumnya antara 6,8 – 8,4 atau 

pada kategori tinggi (T) kecuali untuk komponen contens (regulasi). Hal ini 
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memberi gambaran bahwa aturan tentang mekanisme perencanaan 

pembangunan sudah mampu memberikan ruang yang cukup bagi Bappeda 

Provinsi Jambi untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya. Persepsi 

stakeholder vertikal yang sangat tinggi terhadap komponen regulasi pada 

sisi lain juga mengindikasikan tuntutan yang tinggi terhadap pelaksanaan 

fungsi dan tugas pokok Bappeda Provinsi Jambi dalam mendorong dan 

mendukung pembangunan antar wilayah. Kondisi ini diperkirakan akan 

menyebabkan tingkat sensitivitas para stakeholder vertikal (Bappeda 

Kabupaten/Kota) terhadap mekanisme perencanaan pembangunan lebih 

fleksibel dibanding dengan stakeholder horizontal (SKPD Provinsi Jambi). 

 

Tabel dan Gambar 5.1 juga mengindikasikan adanya keterkaitan erat antara 

nilai CSS terhadap berbagai komponen dalam analisis CIPP dengan 

kecenderungan makin kearah produk semakin rendah. Untuk lebih rinci 

sebelum membahas keterkaitan antara komponen CIPP, maka terlebih 

dahulu disajikan nilai CSS untuk masing-masing sub-komponen pembentuk 

CIPP seperti disajikan pada Gamba5 5.2. 
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Gambar 5.1. 
Indeks Kepuasan Masing-masing Stakeholder Hasil Analisis CIPP
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Gambar 5.2 menunjukkan bahwa mayoritas CSS sub-komponen CIPP 

berada pada posisi tinggi yaitu antara 6,8 – 8,40, kecuali kelompok VSSI 

pada sub-komponen regulasi umum dan mekanisme perencanaan. Hal ini 

kembali mengindikasikan bahwa aturan main dalam kelembagaan dan 

mekanisme perencanaan menuntut adanya produk yang mampu memberi 

hasil sangat memuaskan seperti yang digariskan dalam regulasi. Produk 

berupa output dan dampak merupakan suatu proses yang harus dicapai 

melalui berbagai tahapan termasuk aturan main dan input yang digunakan. 

Hal ini juga berlaku pada analisis SSI dimana indeks kepuasan terhadap 

produk berupa output dan dampak merupakan hasil dari suatu proses, dan 

indeks kepuasan terhadap proses sangat terkait dengan aturan main dan 

input yang digunakan.  
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Secara umum indek kepuasan stakeholder terhadap produk mekanisme 

perencanaan berada pada level tinggi dengan nilai SSI mencapai 7,65 

secara overall, sedangkan secara parsial nilai SSI produk masing-masing 

kelompok stakeholder adalah 7,68 untuk stakeholder vertikal dan 7,64 

untuk stakeholder horizontal. Nilai SSI produk ini terbentuk dari sebuah 

mekanisme yang berlangsung secara baik sesuai aturan, seperti disajikan 

pada Gambar 5.3. 

 

SSI terhadap content (CONT) dibentuk 57,2% oleh faktor regulasi yang 

berlaku secara umum dalam mekanisme perencanaan pembangunan, 

sedangkan 42,8% oleh regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan 

perencanaan pembangunan itu sendiri. Selanjutnya, komponen SSI Input 

(INPT) lebih didorong oleh faktor kapasitas input yang ada pada Bappeda 
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Gambar 5.3. 
Hubungan SSI Antara Komponen dalam CIPP 

Keterangan Variabel: 
Eksogen variabel 
CRU  = SSI regulasi umum 
CRM = SSI regulasi mekanisme 
INDIF  =  SSI input data dan informasi 
IKSDM = SSI input kapasitas SDM 
IKLEM = SSI input kapasitas lembaga 
SHOGR = Kelompok Stakeholder 
GSHV = Stakeholder vertikal 
GSHH = Stakeholder horizontal 
Endogen variabel 
CONT = SSI Content 
INPUT = SSI Input 
PROC  = SSI Process 
OUTP = SSI Output 
IMPC = SSI Impact 
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Provinsi Jambi baik secara parsial maupun kelembagaan. SSI input (INP) 

dibentuk oleh 43,5% oleh kapasitas sumberdaya manusia (IKSDM) dan 21,7% 

oleh kapasitas Bappeda sebagai lembaga (IKLEM). Secara umum indeks 

kepuasan terhadap content dan regulasi tergolong tinggi dengan nilai SSI 

masing-masing 8,10 dan 7,75. Kedua komponen CIPP tersebut, selanjutnya 

secara bersama membentuk tingkat kepuasan terhadap proses (PROC) 

perencanaan yang dijalankan. Nilai SSI komponen proses sebesar 7,65 lebih 

dominan dibentuk oleh komponen penggunan input (62,7%) dibanding 

dengan komponen content atau regulasi (39,7%).  

Peningkatan indeks kepuasan pada proses (PROC) secara signifikan akan 

mempengaruhi indeks kepuasan terhadp pada output (OUTP) mekanisme 

perencanaan, dimana setiap poin kenaikan SSI proses akan mendorong 

naiknya SSI output sebesar 0,993 poin.  Atau dengan kata lain, sekitar 

99,3% komponen indeks kepuasan terhadap output dibentuk dari proses 

yang berlangsung selama mekanisme perencanaan pembangunan yang 

dikoordinasikan Bappeda Provinsi Jambi.  Selanjutnya melalui output ini 

akan mempengaruhi secara signifikan indeks kepuasan terhadap dampak 

perencanaan pembangunan. Setiap peningkatan poin SSI terhadap output 

(OUTP) secara signifikan akan mendorong peningkatan 0,864 poin SSI 

terhadap dampak (IMPC). Pada sisi lain nilai SSI pada masing-masing 

kelompok stakeholder untuk komponen proses, output dan dampak meski 

berbeda tetapi pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan.   

Hubungan searah antara komponen dan sub-komponen dalam CIPP 

mengindikasikan bahwa satu sama lain tidak terpisahkan dalam proses 

perbaikan persepsi stakeholder terhadap Bappeda Provinsi Jambi. Secara 

umum mekanisme perencanaan pembangunan yang baik harus melalui 

proses yang benar sesuai dengan regulasi yang tersedia dengan berbasis 
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pada input data dan informasi serta dukungan kemampuan atau kapasitas 

sumberdaya baik SDM perencana maupun kelembagaan Bappeda. Artinya, 

peningkatan kinerja termasuk dalam rangka perbaikan persepsi terhadap 

Bappeda Provinsi Jambi dengan indikator indeks kepuasan stakeholder 

(SSI) harus dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada titik-titik 

tertentu yang masih dirasakan kelemahannya.  

Beberapa kelemahan yang masih perlu perbaikan adalah dalam komponen 

input berupa penggunaan data dan informasi, serta akomodasi terhadap 

kepentingan regional dan sektoral baik pada proses perencanaan maupun 

penganggaran. Perbaikan komponen input menuntut Bappeda Provinsi 

Jambi untuk lebih fleksibel dalam mengoptimalkan data dan informasi 

yang tersedia terutama data dan informasi yang bersumber dari 

stakeholder terkait. Pada sisi lain, perbaikan dalam komponen proses 

berupa akomodir terhadap kebutuhan dan kepentingan daerah dan sektor 

tidak selalu harus dengan mengakomodir semua usulan baik dalam 

program maupun anggaran. Peningkatan persepsi positif (SSI) terhadap 

komponen ini lebih pada kemampuan Bappeda Provinsi Jambi dalam 

menjelaskan alasan dan pertimbangan yang digunakan dalam menentukan 

usulan yang diakomodir atau tidak diakomodir. Untuk itu kapasitas input 

SDM Bappeda Provinsi Jambi terutama dalam komunikasi perlu terus 

ditingkatkan agar mampu menjalin komunikasi antar stakeholder 

perencanaan pembangunan.  
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6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan Indek Kepuasan Stakeholder (IKS) atau 

Stakeholder Satisfaction Index (SSI) dalam mekanisme perencanaan oleh 

Bappeda Provinsi Jambi dapat disimpulkan bahwa; 

a. Indek Kepuasan Stakeholder terhadap mekanisme perencanaan 

pembangunan untuk seluruh komponen CIPP secara umum tergolong 

tinggi. 

b. Keterkaitan erat antar komponen CIPP dimana komponen proses (P) 

yang terbentuk dari kombinasi komponen content (C) dan input (I) 

secara signifikan akan mempengaruhi produk (P) baik dalam bentuk 

output maupun dampak. 

c. Keterkaitan yang erat sebagaimana pada kesimpulan poin b menuntut 

upaya perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Jambi guna peningkatan 

kepuasan stakeholder harus dilakukan secara komprehensif meski 

dapat fokus pada sub-komponen yang masih lemah. 

d. Sub-komponen yang menurut persepsi stakeholder masih mengandung 

kelemahan adalah penggunaan data dan akomodasi dalam komponen 

input (I) dan akomodasi kepentingan daerah dan sektoral komponen 

proses (P).  
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6.2. Rekomendasi Kebijakan 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat disampaikan beberapa 

rekomendasi kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja Bappeda Provinsi 

Jambi, yaitu; 

a. Perbaikan kinerja guna peningkatan jasa layanan dalam mekanisme 

perencanaan sebaiknya dilakukan secara komprehensif dengan fokus 

pada titik kelemahan tertentu. 

b. Perbaikan komponen input menuntut Bappeda Provinsi Jambi untuk 

lebih fleksibel dalam mengoptimalkan data dan informasi yang 

tersedia terutama data dan informasi yang bersumber dari stakeholder 

terkait.  

c. Perbaikan komponen proses berupa akomodir terhadap kebutuhan 

dan kepentingan daerah dan sektor tidak harus dengan akomodir 

semua usulan tetapi lebih pada kemampuan menjelaskan alasan dan 

pertimbangan menentukan usulan diakomodir atau tidak. Untuk itu 

kapasitas input SDM Bappeda Provinsi Jambi terutama dalam 

komunikasi perlu terus ditingkatkan agar mampu menjalin komunikasi 

antar stakeholder perencanaan pembangunan. 
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PENGANTAR 

Assalamualaikum WW 

Sebelumnya diucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam proses pengumpulan data tentang 
Peran dan Kedudukan Bappeda Provinsi Jambi dalam Pemerintahan dan Pembangunan. 

Dinamika pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah yang selalu mengalami perubahan akibat pengaruh 
sosial ekonomi dan politis mendorong Bappeda sebagai satuan kerja Pemerintah Daerah untuk terus melakukan 
evaluasi.  Proses perubahan membutuhkan suatu data dan informasi sebagai bahan evaluasi bagi Bappeda untuk 
lebih respon dan adaptif terhadap perubahan tersebut, agar perbaikan kinerja dapat lebih optimal sesuai dengan 
tuntutan perkembangan pemerintahan dan pembangunan. 

Berdasarkan kepada hal tersebut, maka kami memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk dapat melengkapi 
isian daftar pertanyaan ini secara benar dan jujur agar data dan informasi diperoleh dapat menjadi bahan masukan 
untuk menyusun desain kebijakan pelaksanaan peran sesuai dengan kedudukan Bappeda Provinsi Jambi. Untuk itu, 
data dan informasi tentang identitas responden hanya akan digunakan sepenuhnya sebagai bahan analisis dan 
bersifat rahasia (tidak akan dibuka dan dicantumkan dalam laporan kegiatan).  

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri diucapkan terima kasih dan semoga 
kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Hormat kami, 

Tim Pelaksana Kegiatan 

CATATAN PENTING  
Sebelum melakukan pengisian kuisoner maka perlu dipahami perbedaan antara makna Perspektif, Tingkat 
Kepentingan dan Tingkat Kepuasan 
PERSPEKTIF STAKEHOLDER 

merupakan cara pandang terhadap peranan BAPPEDA Provinsi Jambi sesuai dengan kedudukannya dari 
berbagai sudut pandang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya atau dengan kata lain harapan 
yang ingin menjadi suatu realita dalam pelaksanaan peranan BAPPEDA Provinsi Jambi sesuai kedudukannya 
dalam pemerintahan dan pembangunan. 

TINGKAT KEPENTINGAN 
Merupakan penilaian terhadap pentingnya komponen-komponen tertentu dalam mendukung kinerja BAPPEDA 
Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kedudukan dan peranannya 
dalam pemerintahan dan pembangunan 

TINGKAT KEPUASAN 
merupakan penilaian stakeholder terhadap kondisi atau realita yang dirasakan stakeholder dalam pelaksanaan 
mekanisme perencanaan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya 

Kriteria Tingkat Kepuasan 

SM = Sangat Memuaskan  

MS = Memuaskan 

CM = Cukup Memuaskan 

KM = Kurang Memuaskan 

TM = Tidak Memuaskan 

 



 

Bappeda Provinsi Jambi, 2013 

4 

    

IDENTITAS RESPONDEN 

N A M A  

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR  

PENDIDIKAN TERAKHIR  SLTA  D-3  S-1  S-2  S-3  

BIDANG ILMU PENDIDIKAN TERAKHIR  

INSTANSI / POSISI   BAPPEDA Kabupaten/Kota 

  SKPD Provinsi Jambi 

  Sekretariat Kantor Gubernur 

  DPRD Provinsi Jambi 

  Akademisi (sebutkan ………………………………………..) 

  Pelaku Usaha: (bidang: ……………………………………. )  

  Tokoh masyarakat 

JIKA dari Bappeda/SKPD  

a. Jabatan di BAPPEDA Kabupaten/Kota  Kepala  Sekretaris  Kabid (sbtkan) ………………….  

b. Jabatan di SKPD  

Tahun mulai menempati posisi jabatan diatas Bulan  …………… Tahun ……. atau (.............. tahun) 

Berapa lama atau sejak kapan terlibat dalam 
proses perencanaan pembangunan  

: …………..tahun 

: sejak tahun ……………. 

JIKA dari DPRD   

a. Komisi  

b. Sejak tahun  

c. Posisi sebelum menjadi anggota 
dewan 

 

JIKA dari Akademisi  

a. Bidang keahlian utama  

b. Keterlibatan kegiatan BAPPEDA  Sering/rutin  Jarang/tdk rutin  Belum pernah 

c. Bidang keterlibatan   

d. Sejak tahun atau lama waktu : tahun ……………….. atau …….. tahun 

Jika Pelaku Usaha/Tokoh Masyarakat  

a. Jika pelaku usaha, posisi   Pemilik Usaha  Direksi  Staf  

b. Bentuk keterlibatan  Langsung/mitra  Tdk langsung  Tdk terlibat 

c. Jangka waktu keterlibatan   < 2 tahun  2 – 5 tahun  > 5 tahun 

       



 

Bappeda Provinsi Jambi, 2013 

5 

    

TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP BAPPEDA PROVINSI JAMBI 

PENGANTAR 
Pada analisis tingkat kepuasan stakeholder terhadap mekanisme perencanaan pembangunan maka item pertanyaan 

diklasifikasikan atas  4 kelompok yaitu CONTENT, INPUT, PROCESS dan PRODUCT. 
 

Jawaban tersedia atas 5 kategori yaitu 
Sangat Memuaskan (SM),  Memuaskan (MS), Cukup Memuaskan (MS), Kurang Memuaskan (KM) dan Tidak 

Memuaskan (TM) 

CONTENTS 
yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

BAPPEDA Provinsi Jambi dalam melaksanakan peranan sesuai kedudukannya. 

PERTANYAAN RESPON/PERSPEKTIF  

1. Regulasi tentang mekanisme pelaksanaan koordinasi Bappeda Provinsi  SM MS CM KM TM 
 

2. Regulasi tentang mekanisme integrasi rencana pembangunan oleh 
Bappeda Provinsi  

SM MS CM KM TM 
 

3. Regulasi tentang mekanisme sinkronisasi rencana pembangunan oleh 
Bappeda Provinsi  

SM MS CM KM TM 
 

4. Regulasi tentang mekanisme sinergi rencana pembangunan oleh Bappeda 
Provinsi  

SM MS CM KM TM 
 

5. Regulasi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait SM MS CM KM TM 
 

6. Regulasi tentang perimbangan kewenangan antar pihak terkait SM MS CM KM TM 
 

7. Regulasi tentang mekanisme pengambilan keputusan rencana 
pembangunan 

SM MS CM KM TM 
 

Saran  
Regulasi lain yang dibutuhkan dalam perbaikan mekanisme perencanaan pembangunan 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INPUT 
yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap upaya penggalian dan pemanfaatan sumberdaya terutama data dan 

informasi serta SDM dalam mekanisme perencanaan pembangunan  

PERTANYAAN RESPON/PERSPEKTIF  

1. Mekanisme penggalian dan pemanfaatan data dan informasi oleh Bappeda Provinsi Jambi dalam mekanisme 
perencanaan pembangunan sesuai peran dan kedudukannya  

a. Data dan informasi resmi (statistik) oleh Bappeda Provinsi  SM MS CM KM TM 
 

b. Data dan informasi langsung dari stakeholder  SM MS CM KM TM 
 

c. Data dan informasi dalam dokumen pemerintah daerah SM MS CM KM TM 
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d. Data dan informasi dari masyarakat dan pelaku usaha SM MS CM KM TM 
 

e. Data dan informasi hasil evaluasi pembangunan SM MS CM KM TM 
 

f. Data dan informasi hasil kegiatan lembaga riset daerah SM MS CM KM TM 
 

g. Data dan informasi hasil riset perguruan tinggi  SM MS CM KM TM 
 

a. Data dan informasi dari kegiatan konsultasi publik, workshop dan lain-
lainnya 

SM MS CM KM TM 
 

2. Kemampuan dan performan sumberdaya tenaga perencana dilingkungan Bappeda Provinsi Jambi dalam 
mekanisme perencanaan pembangunan daerah 

a. Kemampuan dalam menjalin komunikasi dengan stakeholder binaan  SM MS CM KM TM 
 

b. Performan dalam  menjalin komunikasi dua arah antar pihak SM MS CM KM TM 
 

c. Kemampuan dalam menggali kebutuhan data dan informasi  SM MS CM KM TM 
 

d. Performan dalam menggali kebutuhan data dan informasi SM MS CM KM TM 
 

e. Kemampuan dalam memandu atau memimpin proses pembahasan 
usulan 

SM MS CM KM TM 
 

f. Performan dalam memandu atau memimpin proses pembahasan SM MS CM KM TM 
 

g. Kemampuan dalam proses pengambilan keputusan SM MS CM KM TM 
 

h. Performan dalam proses pengambilan keputusan SM MS CM KM TM 
 

i. Kemampuan dalam menjelaskan hasil keputusan  SM MS CM KM TM 
 

j. Performan dalam menjalankan hasil keputusan  SM MS CM KM TM 
 

3. Kemampuan dan performan Bappeda Provinsi Jambi sebagai lembaga dalam pelaksanaan perencanaan sesuai 
dengan mekanisme yang disepakati 

a. Kemampuan dan performan dalam menjalin komunikasi dengan 
stakeholder binaan 

SM MS CM KM TM 
 

b. Kemampuan dan performan dalam menggali kebutuhan data dan 
informasi 

SM MS CM KM TM 
 

c. Kemampuan dan performan dalam memandu/memimpin proses 
pembahasan usulan 

SM MS CM KM TM 
 

d. Kemampuan dan performan dalam proses pengambilan keputusan SM MS CM KM TM 
 

e. Kemampuan dan performan dalam menjelaskan hasil keputusan SM MS CM KM TM 
 

Saran  
Saran dalam perbaikan komunikasi dan kemampuan Bappeda sebagai lembaga dan SDM dalam perencanaan  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
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PROCESS 
yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap proses perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan BAPPEDA 
Provinsi Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam PP No. 

101 tahun 2000 

PERTANYAAN RESPON/PERSPEKTIF  

1. Bagaimana kepuasan anda tentang mekanisme PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN yang selama ini 
dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

a. Proses perencanaan melalui mekanisme yang telah ditentukan 
(PROFESIONALITAS) 

SM MS CM KM TM 
 

b. Perencanaan harus dapat dipertanggung jawabkan (AKUNTABILITAS) SM MS CM KM TM 
 

c. Keterbukaan proses perencanaan pembangunan harus terjaga 
(TRANSPARANSI) 

SM MS CM KM TM 
 

d. Perencanaan harus sesuai kepentingan daerah/sektoral (PELAYANAN 
PRIMA) 

SM MS CM KM TM 
 

e. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat 
(DEMOKRASI) 

SM MS CM KM TM 
 

f. Memiliki dampak ganda (multiplier effect) bagi pembangunan 
(EFEKTIFITAS) 

SM MS CM KM TM 
 

g. Meminimalisir pemborosan anggaran pembangunan (EFISIENSI) SM MS CM KM TM 
 

h. Sesuai dengan aturan yang berlaku (SUPREMASI HUKUM) SM MS CM KM TM 
 

i. Dapat diterima oleh para stakeholder dan masyarakat karena  SM MS CM KM TM 
 

- Akomodir terhadap kepentingan daerah/sektoral (AKOMODATIF) SM MS CM KM TM 
 

- Melibatkan partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan 
(PARTISIPATIF) 

SM MS CM KM TM 
 

2. Bagaimana kepuasan anda tentang mekanisme PERENCANAAN PENGANGGARAN yang selama ini 
dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

a. Proses perencanaan melalui mekanisme yang telah ditentukan 
(PROFESIONALITAS) 

SM MS CM KM TM 
 

b. Perencanaan harus dapat dipertanggung jawabkan (AKUNTABILITAS) SM MS CM KM TM 
 

c. Keterbukaan proses perencanaan pembangunan harus terjaga 
(TRANSPARANSI) 

SM MS CM KM TM 
 

d. Perencanaan harus sesuai kepentingan daerah/sektoral (PELAYANAN 
PRIMA) 

SM MS CM KM TM 
 

e. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat 
(DEMOKRASI) 

SM MS CM KM TM 
 

f. Memiliki dampak ganda (multiplier effect) bagi pembangunan 
(EFEKTIFITAS) 

SM MS CM KM TM 
 

g. Meminimalisir pemborosan anggaran pembangunan (EFISIENSI) SM MS CM KM TM 
 

h. Sesuai dengan aturan yang berlaku (SUPREMASI HUKUM) SM MS CM KM TM 
 

i. Dapat diterima oleh para stakeholder dan masyarakat karena  SM MS CM KM TM 
 

- Akomodir terhadap kepentingan daerah/sektoral (AKOMODATIF) SM MS CM KM TM 
 

- Melibatkan partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan 
(PARTISIPATIF) 

SM MS CM KM TM 
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Saran dalam perbaikan proses perencanaan oleh Bappeda Provinsi Jambi  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

PRODUCT  
OUTPUT yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap output atau hasil mekanisme perencanaan pembangunan oleh 
BAPPEDA Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 
IMPACT yaitu tingkat kepuasan stakeholder terhadap dampak atau pengaruh tidak langsung mekanisme 
perencanaan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi baik secara khusus bagi lembaga maupun secara umum bagi sistem 
pemerintahan  

 

PERTANYAAN RESPON/PERSPEKTIF  

1. Bagaimanakah kepuasan anda tentang output yang dihasilkan dari mekanisme perencanaan pembangunan 
yang selama ini diterapkan oleh Bappeda Provinsi Jambi 

a. Kesesuaian perencanaan dengan kebutuhan daerah atau sektor SM MS CM KM TM 
 

b. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya daerah atau sektor SM MS CM KM TM 
 

c. Akomodasi usulan perencanaan pembangunan daerah atau sektor SM MS CM KM TM 
 

d. Pemerataan (keadilan) progam pembangunan antar wilayah/sektor SM MS CM KM TM 
 

e. Pemerataan (keadilan) anggaran pembangunan antar wilayah/sektor SM MS CM KM TM 
 

f. Perbaikan mekanisme perencanaan pembangunan wilayah/sektoral SM MS CM KM TM 
 

g. Peningkatan kualitas dan inovasi perencanaan di daerah atau sektoral SM MS CM KM TM 
 

h. Keberagaman dan kreatifitas program pembangunan daerah/sektor SM MS CM KM TM 
 

i. Keselarasan perencanaan pembangunan dengan Visi Misi  SM MS CM KM TM 
 

j. Keselarasan perencanaan pembangunan dengan RPJM Kab/Kota 
atau renstra SKPD 

SM MS CM KM TM 
 

k. Keselarasan perencanaan pembangunan dengan program dan target 
capaian Bappeda Kabupaten/Kota atau SKPD terkait 

SM MS CM KM TM 
 

2. Bagaimanakah kepuasan anda tentang dampak positif yang ditimbulkan dari mekanisme perencanaan 
pembangunan yang selama ini diterapkan oleh Bappeda Provinsi Jambi 

a. Peningkatan kapasitas SDM perencana pembangunan daerah atau 
sektoral 

SM MS CM KM TM 
 

b. Perbaikan koordinasi vertikal antara Bappeda Provinsi dan 
Kabupaten/Kota  

SM MS CM KM TM 
 

c. Perbaikan koordinasi horizontal antar sektor pembangunan  SM MS CM KM TM 
 

d. Proses pembangunan yang terintegrasi antar wilayah atau sektor  SM MS CM KM TM 
 

e. Sinergi positif program pembangunan wilayah dan sektor SM MS CM KM TM 
 

f. Sinkronisasi program pembangunan antar level pemerintahan SM MS CM KM TM 
 

g. Tatahubungan yang lebih baik antar tingkat pemerintahan  SM MS CM KM TM 
 

h. Tatahubungan yang lebih baik antar sektor pembangunan  SM MS CM KM TM 
 

i. Mutiplier effect (dampak pengganda) bagi kesejahteraan masyarakat 
sasaran 

SM MS CM KM TM 
 

j. Efisiensi anggaran pembangunan daerah dan sektoral SM MS CM KM TM 
 

k. Distribusi dampak pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan SM MS CM KM TM 
 



 

Bappeda Provinsi Jambi, 2013 

9 

    

l. Pencapaian target pembangunan berkelanjutan SM MS CM KM TM 
 

m. Pencapaian target pembangunan berkualitas  SM MS CM KM TM 
 

n. Pencapaian target pembangunan sesuai kriteria MDGs  SM MS CM KM TM 
 

Jenis-jenis output lain yang diharapkan dari mekanisme perencanaan pembangunan 

 

 

 

 

 

Jenis-jenis dampak lain (positif dan negatif) yang ditimbulkan dari mekanisme perencanaan pembangunan  

 

 

 

 

 

 
Saran dan kritik dalam peningkatan output dan dampak positif mekanisme perencanaan pembangunan oleh Bappeda 

Provinsi Jambi  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TERIMA KASIH, WASSALAM 
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