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edudukan BAPPEDA diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang 
SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan 
pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di 
daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi 
dan perbantuan. Gubernur juga menyelenggarakan koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota 
dan selanjutnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perencanaan 
pembangunan di daerahnya dan dalam hal ini kepala daerah dibantu oleh 
Kepala BAPPEDA. 

BAPPEDA sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai 
peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting 
bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh 
pemerintah. BAPPEDA mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam 
menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta 
bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan. BAPPEDA 
harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu 
perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses 
perencanaan terletak pada ketepatan BAPPEDA dalam mengungkapkan 
permasalahan daerah tersebut. Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan 
BAPPEDA dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat 
BAPPEDA harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang 
dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar.  

Tuntutan yang besar terhadap kinerja BAPPEDA membutuhkan dukungan 
dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap 
pihak memiliki perspektif yang berbeda satu sama lain sehingga BAPPEDA 
harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) dengan tuntutan pelayanan dari 
berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya 
identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan BAPPEDA dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat 
penting.   

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 
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Bappeda Provinsi Jambi. Akhir kata semoga buku yang disusun berdasarkan 
kajian ini dapat bermanfaat meski masih memiliki banyak kekurangan. 
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, 

 
 

Ir.  H.  Ahmad. Fauzi,  MTP 
NIP. 19660329 199102 1 001 
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1.1. Latar Belakang 

Pembangunan daerah merupakan sinergi dari 3 (tiga) elemen 

pembangunan, yaitu pembangunan sektoral (pembangunan nasional 

dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang 

dilaksanakan di daerah), pembangunan wilayah (pembangunan berbasis 

kepulauan, perkotaan dan perdesaan, kawasan strategis, daerah terluar 

dan tertinggal) dan pemerintahan (pembangunan daerah merupakan usaha 

mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka 

makin mantapnya otonomi daerah). Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 

pasal 140 ayat (2), Perencanaan Pembangunan daerah disusun oleh 

pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenangannya yang dilaksanakan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah). Kedudukan Bappeda diatur berdasarkan UU No. 25 

tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) 

pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil 

Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan 

tugas dekonsentrasi dan perbantuan. Gubernur juga menyelenggarakan 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan 

antar kabupaten/kota dan selanjutnya bertanggung jawab untuk 

menyelenggarakan perencanaan pembangunan di daerahnya dan dalam hal 

ini kepala daerah dibantu oleh Kepala BAPPEDA. 

BAPPEDA sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai 

peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting 

bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh 
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pemerintah. Badan ini mempunyai tugas membantu Kepala Daerah Provinsi 

atau Kabupaten/Kota dalam menentukan kebijaksanaan bidang 

perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas 

pelaksanaan pembangunan. BAPPEDA harus mampu merencanakan 

pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang 

karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan 

BAPPEDA dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut. 

Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan BAPPEDA dalam mendukung 

pembangunan otonomi daerah ini membuat BAPPEDA harus bekerja secara 

optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan 

dengan lancar. Kedudukan BAPPEDA sebagaimana kedudukan para 

perencana seharusnya adalah mereka yang paling berkompetensi dalam 

bidang perencanaan lingkungan binaa (built  environment) dan bersama 

para ahli lain seharusnya para perencana berinisiatif mengarahkan 

pembangunan baik dari segi teknis maupun  non-teknis. 

BAPPEDA Provinsi Jambi dibentuk 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 d) 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 
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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 

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.  

Saran dan kritik terhadap BAPPEDA perlu ditanggapi positif sebagai bahan 

masukan dalam rangka perbaikan atas kinerja BAPPEDA dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam 

pembangunan. Berdasarkan kepada hal tersebut, sebagai salah satu upaya 

untuk meningkatkan kinerja, maka BAPPEDA Provinsi Jambi bermaksud 

melakukan sebuah proses identifikasi tentang “PERSPEKTIF PERAN DAN 

KEDUDUKAN BAPPEDA PROVINSI JAMBI DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN”. 
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1.2. Maksud dan Tujuan Kegiatan 

Kegiatan dimaksudkan sebagai upaya mencari masukan bagi perbaikan 

kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

pada data dan informasi tentang perspektif stakeholder terhadap peran 

dan kedudukan BAPPEDA dalam pemerintahan dan pembangunan.   

Tujuan umum kegiatan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

tentang peran dan kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam perspektif 

berbagai stakeholder terkait, sedangkan secara lebih rinci tujuan kegiatan 

adalah; 

1. Menjelaskan pentingnya peran dan kedudukan BAPPEDA dalam 

pembangunan dan pemerintahan Provinsi Jambi dari perspektif (cara 

pandang) stakeholder. 

2. Mengidentifikasi berbagai aspek penting dari perspektif stakeholder 

yang perlu dilakukan langkah perbaikan kinerja BAPPEDA Provinsi 

Jambi sesuai peran dan kedudukannya dalam pemerintahan. 

3. Mengembangkan serangkaian rekomendasi kebijakan dalam rangka 

perbaikan kinerja  BAPPEDA Provinsi Jambi sesuai peran dan 

kedudukannya dalam pemerintahan.  

1.3. Output yang Diharapkan  

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terkumpulnya data dan 

informasi tentang perspektif stakeholder terhadap kedudukan dan peranan 

BAPPEDA Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan, antara lain; 

1. Data dan informasi perspektif stakeholder (BAPPEDA Kabupaten/Kota 

dan SKPD di lingkungan Pemprov Jambi). 
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2. Daftar aspek penting yang perlu ditingkatkan pengelolaannya oleh 

Bappeda Provinsi Jambi. 

3. Daftar rekomendasi kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam 

penguatan peran dan kedudukan Provinsi Jambi. 

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan 

Perspektif terhadap peran dan kedudukan suatu lembaga akan lebih fair 

dan fairly bersumber dari pihak-pihak yang sedang atau pernah ikut terlibat 

baik langsung maupun tidak langsung dengan lembaga tersebut atau 

minimal memahami tentang proses perencanaan pembangunan daerah. 

Berdasarkan kepada hal tersebut dalam rangka mengurangi bias tentang 

cara pandang (perspektif ) terhadap Bappeda Provinsi Jambi, maka 

kelompok yang dijadikan sebagai responden sasaran adalah: 

a. Kepala, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Bappeda Kabupaten/Kota 

di lingkungan wilayah administrasi Provinsi Jambi 

b. Kepala, sekretaris dan Kabid pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi 

 



 

 

 
 

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 dalam analisis perspektif terhadap peran dan kedudukan Bappeda 

dalam Pemerintahan adalah menggunakan pendekatan ROCCIPI (Rule, 

Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process dan Ideology). 

Rincian masing-masing komponen dalam pendekatan ROCCIPI adalah 

sebagai berikut: 

a. RULE yaitu perspektif stakeholder tentang regulasi tentang kedudukan 

dan peranan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam pemerintahan dan 

pembangunan. 

b. OPPORTUNITY yaitu perspektif tentang peluang Bappeda Provinsi 

Jambi dalam  melakukan inovasi  dan adaptasi perencanaan 

Costumer Bappeda Provinsi Jambi 

Costumer 
Primer 

Masyarakat 
sebagai 
Objek  

Costumer 
Sekunder 

 

Costumer 
Tertier 

 

Sampling 
 

Non-Sampling 
 

 
Stakeholder 

 

Koordinasi 
 MITRA 

 Akademisi 
(konsultasi) 

 

Tokoh dan 
Pelaku  

 

DPRD 
Provinsi 

 

Representasi 
 

W
ilayah

 

S
e

kto
ral 

Bappeda Kabupaten/Kota 
 

SKPD Provinsi Jambi 
 

Kepala/Ketua 
Sekretaris 

Kepala Bidang (Kabid) 
 

Gambar 2.1.  
Teknik Pemilihan Stakeholder sebagai Unit Analisis  
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pembangunan yang aspiratif atau sesuai kebutuhan daerah dan 

masyarakat. 

c. CAPACITY yaitu perspektif stakeholder tentang pentingnya kompetensi 

dan kapasitas sumberdaya perencanaan di Bappeda Provinsi Jambi baik 

secara individual (tenaga perencana) maupun kelembagaan 

(organisasi). 

d. COMMUNICATION yaitu perspektif stakeholder tentang kemampuan 

BAPPEDA dalam melakukan komunikasi dua arah baik vertikal maupun 

horizontal 

e. INTEREST yaitu perspektif tentang dampak positif implementasi 

peranan dan kedudukan Bappeda Provinsi Jambi bagi kepentingan 

stakeholder 

f. PROCESS yaitu perspektif stakeholder tentang pentingnya proses atau 

mekanisme perencanaan dalam pelaksanaan peran koordinasi, 

integrasi, sinergi dan sinkronisasi sesuai dengan kedudukan Bappeda 

Provinsi Jambi 

g. IDEOLOGY yaitu perspektif stakeholder tentang pentingnya peran dan 

kedudukan Bappeda Provinsi Jambi dalam pemerintahan dan 

pembangunan. 

Untuk menentukan Indeks Perspektif Stakeholder (IPS) digunakan formula 

sebagai berikut: 

 (%)Wx
PM

xPA
IPS

2
  

Ket.:  IPS = Indeks Perspektif Stakeholder (IPS) 
 PA = Perspektif aktual (1 – 5) 
 PM = Perspektif maksimal (5) 
 W = Bobot perspektif (%) 
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Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan Indeks Perspektif Stakeholder 

(IPS) sebagai berikut: 

Sangat Penting IPS > 8,4 

Penting IPS 6,8 – 8,4 

Sedang IPS 5,2 – 6,8 

Rendah IPS 3,6 – 5,2 

Sangat Rendah IPS 3,6   

 
 



 

 

 

 

3.1. Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan 

Pemerintah merupakan salah satu unsur dari tiga unsur berdirinya sebuah 

negara disamping rakyat dan wilayah. Selanjutnya unsur pemerintah 

merupakan sebuah kekuasaan (power) untuk menjalankan pemerintahan 

dengan melayani kepentingan rakyat serta bertugas/berhak menjalankan 

roda pemerintahan dengan peraturan perundangan serta peraturan lainnya 

untuk mengatur rakyat dengan tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat itu 

sendiri. Kekuasaan yang diberikan tersebut merupakan tugas untuk 

mengatur dan pelaksanaan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat 

serta melakukan pungutan pajak dan retribusi serta mengatur jalannya 

perekonomian dalam sebuah Negara. Pada sisi lain rakyat yang selama ini 

diartikan sebagai orang yang diperintah mempunyai hak dan kewajiban 

tertentu sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dan legislatif.  

Secara harfiah pemerintah atau government dalam bahasa Inggris berarti 

“The Authoritative direction and administration of the affairs of men/women 

in nation, state, city, etc” atau dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan 

dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang orang dalam sebuah 

negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah 

kepemerintahan dalam bahasa Inggris disebut Governance yang berarti 

“Act, fact, manner, of governing” atau tindakan, fakta, pola, dari kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan. Governance merupakan suatu proses atau 

kegiatan atau serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara 

pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan 
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dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas 

kepentingan-kepentingan tersebut.  Pada buku yang berjudul Paradigma 

Baru Management Pembangunan, mengemukakan bahwa Governance 

berarti memerintah, menguasai, mengurusi, mengelola.  

Praktek pemerintahan yang baik disebut Good Governance dimana istilah 

Good merupakan nilai-nilai yang sesuai keinginan rakyat atau nilai yang 

dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional 

(kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial) sedangkan 

Governance merujuk pada aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang 

efektif dalam pelaksanakaan tugas untuk mencapai tujuan. Governance 

mengandung arti Praktek Penyelenggaraan Kekuasaan dan Kewenangan 

oleh Pemerintah dalam mengelola urusan pemerintahan secara umum, dan 

pembangunan ekonomi khususnya. OECD dan World Bank mensinonimkan 

Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen yang solid dan 

bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi investasi, menghindarkan korupsi/KKN baik 

secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaaan legal  and plotical framework bagi tumbuhnya wiraswasta.  

Definis Good Governance menurut UNDP adalah sebagai hubungan yang 

sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat, 

dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat 

tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien, 

bertanggungjawab serta visi stratejik. Proses penyelenggaraan kekuasaan 

negara dalam menyediakan Public Good and Sevices di sebut Governance 

(pemerintah atau kepemerintahan), sedang praktek terbaiknya disebut 

Good Governance (kepemerintahan yang baik). Pelaksanaan pemerintahan 

menuntut adanya koordinasi (aligment) yang baik dan terntegrasi, 

profesionalisme dengan etos kerja dan moral yang tinggi.  
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Mewujudkan pemerintah yang baik diperlukan komitmen dari semua pihak 

(pemerintah dan masyarakat), dan Wujud Kepemerintahan Yang Baik (Good 

Governance) adalah Penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggung 

jawab dan efektif dan efisien dengan mensinergikan interaksi yang 

konstruktif diantara domain-domain negara. Good Governance bersenyawa 

dengan Sistem Administrasi Negara dan sangat wajar apabila tuntutan 

penyelengaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada 

pembaharuan adinistrasi negara dan penegakan hukum.   

Good Governance dicapai melalui pengaturan yang tepat diantara dua 

fungsi pasar dan fungsi organisasi termasuk organisasi publik, sehingga 

tercapai transaksi transaksi dengan biaya rendah. kredibilitas manajemen 

pemerintahan pada negara-negara Demokratis Konstritusional dimasa 

mendatang akan lebih banyak ditentukan oleh kompetensinya dalam 

pengelolaan kebijakan publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publik 

sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar 

sehingga penyimpangan dalam pasar dapat dihindari.  

JICA dalam pembangunan yang berlandas demokratisasi penyelenggaraan 

megara memiliki 5 (lima) elemen, yaitu Legitimasi  atau menjunjung tinggi 

demokrasi dan hukum semestinya mengendalikan kekuasaan dan 

kedaulatan, Accountability atau keterbukaan informasi dalam 

penyelenggaraan wewenang, Securing Human Rights yaitu penghormatan 

terhadap hak azasi manusia, hak-hak minoritas dihormati dan upaya-upaya 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 

Local Autonomy and Devolution atau penghormatan terhadap 

penyelenggaran otonomi daerah dan pendelegasian wewenang secara 

institusional, serta Civilian Control Over Excessive Arms Management and 

Disarmament dimana pengeluaran militer dikendalikan secara proporsional. 



Perspektif Peran dan Kedudukan Bappeda Provinsi Jambi 

Bappeda Provinsi Jambi, 2013  
13 

     

Wujud Good Governance dilihat dari berbagai karakteristik dan ciri ciri dan 

menurut PP No.101 tahun 2000 yaitu terdiri dari profesionalitas, 

akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, 

supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Perubahan 

paradigma bidang kepemerintahan dalam era pasca reformasi ini menjadi 

topik utama dalam paradigma baru kepemerintahan di Indonesia. Aparatur 

pemerintah merupakan unsur pelayanan masyarakat perlu lebih dahulu 

menghayati serta menerapkannya sesuai tuntutan zaman yang sudah 

berubah. Paradigma lama yang selama ini menjadi aspek pemerintahan 

dengan kecenderungan dengan kekuasaan dan sekarang berubah menjadi 

kewenangan untuk pelayanan atau pemberdayaan masyarakat. Sejalan 

dengan perubahan era reformasi tersebut baik secara internal maupun 

perubahan lingkungan strategik yang sudah merupakan keharusan setiap 

aparatur memahami dan melaksanakan secara baik. 

Reformasi yang telah berjalan lebih dari 10 tahun membawa banyak 

perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Melalui 

demokratisasi dan desentralisasi, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai ciri dari Good 

Governance atau kepemerintahan yang baik tersebut. Sejalan perubahan 

zaman yang dipengaruh era globalisasi yang menandai proses transformasi 

dari orde baru, secara struktural dengan demokratisasi yang berkembang 

dalam kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan dan peningkatan 

partisipasi masyarakat di berbagai bidang kehidupan; penegakan supremasi 

hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam 

pemerintahan, penghormatan hak azasi manusia serta perubahan interaksi 

sosial poitik dan ekonomi antara masyarakat dan pemerintah. 
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3.2. Peran dan Kedudukan Bappeda dalam Pemerintahan  

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, 

guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber–sumber daya yang ada 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan 

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan Pembangunan 

Daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan 

dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif 

dari suatu keadaan yang ada di wilayah terkait. Kompleksitas permasalahan 

tersebut sudah menjadi konsekuensi logis yang harus dihadapi dan tidak 

mungkin dihindari namun tidak berarti menjadi suatu hambatan yang tidak 

dapat diatasi, melainkan justru menjadi tantangan yang akan memberikan 

pengaruh positif terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah jika 

perencana mampu mengatasinya.  

Kegiatan perencanaan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara 

individual, melainkan harus dilaksanakan secara tim, baik dalam arti 

kerjasama tim antar anggota perencana maupun kerjasama dalam arti 

institusional. Proses perencanaan juga memerlukan keterlibatan berbagai 

pihak secara interdisipliner sehingga mampu melakukan pengkajian dan 

analisis yang akurat dalam rangka perumusan hasil perencanaannya. Sesuai 

amanat PP No. 101 tahun 2000, tentang tentang Dasar-dasar 

Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) bahwa kompentensi dan 

perilaku PNS sebagai SDM aparatur negara sangat menentukan 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.     

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 
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bentuk Badan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda itu mempunyai 

tugas atau pekerjaan yang sangat penting dalam membantu kepala daerah 

untuk mewujudkan pembangunan di daerah. Beberapa aspek yang perlu 

mendapat perhatian agar menghasilkan rencana pembangunan yaitu; 

a. Aspek lingkungan karena pembangunan yang kurang memperhatikan 

masalah lingkungan akan memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap 

perubahan, terutama yang terkait masalah–masalah kemasyarakatan 

sebagai ornamen penting dalam proses pembangunan. 

b. Aspek potensi dan masalah yang merupakan fakta yang ada di lapangan 

dan akan menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan 

yang dapat menjadi dasar analisis berikutnya.  

c. Aspek institusi perencana yang harus berperan sebagai fungsi 

manajemen dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dan 

bertanggung jawab penuh atas hasilnya. Institusi perencana harus 

mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah 

secara intensif dan menyeluruh, serta menjadi motor penggerak untuk 

mengakomodir, menganalisis, menjabarkan berbagai permasalahan 

dan kepentingan-kepentingan yang berbeda dari institusi teknis lainnya, 

menuju suatu konsensus bersama dalam wujud rumusan hasil 

perencanaan pembangunan daerah. 

d. Aspek ruang dan waktu karena perencanaan pembangunan daerah me-

rupakan salah satu tahapan dalam proses pembangunan daerah, yang 

akan terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Aspek ini harus jelas 

menggambarkan suatu kebutuhan dalam waktu yang tepat tentang 

kapan perencanaan pembangunan daerah mulai disusun, kapan mulai 

diberlakukan, untuk berapa lama masa pemberlakuannya, serta kapan 

dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang. 
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e. Aspek legalisasi kebijakan terhadap hasil perencanaan pembangunan 

daerah, implementasinya harus sesuai dengan batasan–batasan yang 

telah ditetapkan untuk menghindari atau meminimalkan berbagai efek 

yang timbul sebagai dampak dari suatu proses pembangunan. 

Pasca berlakunya 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 

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. 

Kedudukan Bappeda diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang 

SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan 
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pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di 

daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi 

dan perbantuan. Gubernur juga menyelenggarakan koordinasi, integrasi, 

sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota 

dan selanjutnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perencanaan 

pembangunan di daerahnya dan dalam hal ini kepala daerah dibantu oleh 

Kepala BAPPEDA. Berdasarkan kepada hal tersebut, maka pada dasarnya 

peranan utama Bappeda sesuai dengan kedudukannya sebagai pembantu 

Gubernur terdiri dari 4 (empat) yaitu sebagai 1) koordinator perencanaan 

pembangunan, 2) melakukan integrasi perencana pembangunan, 3) 

mensinkronisasi antar berbagai rencana pembangunan, dan 4) mendorong 

atau meningkatkan sinergi antar daerah dan sektor pembangunan.   

3.2.1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan 

Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk 

menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas–aktivitas pembangunan yang 

dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun 

masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan da-

lam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksana-

an, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya atau dengan 

kata lain koordinasi meliputi seluruh proses manajemen pembangunan. 

Pada skala nasional maupun lokal, fungsi pemerintah pada dasarnya adalah 

koordinator pembangunan tetapi yang menjadi permasalahan biasanya 

adalah sampai sejauh mana pemerintah mampu melaksanakan fungsi dan 

perannya tersebut sehingga pembangunan bisa berjalan secara efektif dan 

efisien, apalagi pada kondisi globalisasi saat ini, dimana ada tuntutan yang 

kuat terhadap pergeseran peran pemerintah, dari mengendalikan menjadi 

mengarahkan.  
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Melaksanakan fungsi dan peran sebagai koordinator dalam pembangunan 

sebagaimana diperankan pemerintah memang tidak mudah karena unsur  

pemerintah pelaku pembangunan terbagi ke dalam berbagai institusi, 

badan, lembaga atau sektor sesuai bidang masing-masing. Pada sisi lain, 

komponen swasta dan masyarakat pun masih terbagi dalam ke dalam 

berbagai fungsi dan peran, seperti kalangan industri, perbankan, jasa dan 

pelayanan dan lain-lain, sedangkan di masyarakat ada golongan buruh, 

petani, pegawai dan lain -lain. Hal ini semakin menegaskan pentingnya 

koordinasi sebagai alat untuk menyatupadukan fungsi dan peran yang 

berbeda, agar terjalin suatu kerja sama yang  baik, efektif, dan efisien se-

hingga tujuan bersama dapat tercapai. 

Mengkoordinasikan aktivitas–aktivitas kearah tujuan pembangunan adalah 

salah satu tugas yang paling menantang dalam menangani pembangunan 

daerah. Tidak hanya terdapat parameter politik atau pola perilaku manusia 

yang terlibat, tetapi terdapat pertanyaan–pertanyaan teknis yang harus di-

jawab. Berdasarkan sudut pandang teknik, harus diperlihatkan aktivitas–

aktivitas atau masalah mana yang saling berhubungan secara fungsional 

dengan aktivitas lain, atau aktivitas mana yang dipengaruhi atau memiliki 

pengaruh pada aktivitas lain yang merupakan tanggung jawab badan 

lainnya. 

Dengan demikian ada beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami 

dengan baik dalam menilai perlunya koordinasi pembangunan yaitu bahwa:  

a. Koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan sebagai suatu 

konsekuensi logis dari adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda.  

b. Aktivitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi 

logis terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda 

pula.  
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c. Ada institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran dan fungsinya 

masing-masing.  

d. Ada unsur sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses 

pembangunan yang melibatkan institusi pusat maupun daerah.  

e. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penye-

larasan dalam proses pembangunan, sehingga akan tercipta suatu akti-

vitas yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Menghadapi kecendrungan terjadinya ego sektoral antara lembaga-

lembaga pemerintahan, swasta, maupun masyarakat diperlukan koordinasi 

untuk mengatasinya. Koordinasi hendaknya tidak sekedar dipandang 

sebagai suatu kewajiban yang perlu dilakukan untuk memenuhi standar 

normatif, melainkan harus dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang harus 

diupayakan pemenuhannya dengan senantiasa menyadari keterbatasan-

keterbatasan yang dimiliki, sehingga komitmen untuk melaksanakan koor-

dinasi tetap tinggi. Lebih spesifik lagi, koordinasi diperlukan sebagai upaya 

untuk menghasilkan pembangunan yang efisien dalam pemanfaatan sum-

ber daya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran secara optimal. 

3.2.2. Integrasi Perencanaan Pembangunan 

Menurut UUD 1945 bahwa sistem perekonomian nasional berorientasi pada 

kemakmuran rakyat, memerlukan perencanaan yang integratif (dengan 

anggaran), fokus dan konsisten dalam pencapaian tujuan pembangunan. 

Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional 

diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, 

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,  

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 

ekonomi nasional. Untuk itu diperlukan perencanaan pembangunan yang 
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terintegrasi dan berkelanjutan dan fokus utama pemerintah dibiayai APBN 

sedangkan untuk pencapaian hasil optimal diperlukan sinergi perencanaan 

dan anggaran yang integratif. 

UU No. 32 Tahun 2004 membagi lokus perencanaan pembangunan menjadi 

dua yaitu pusat yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan daerah yang 

diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004.  Pada sisi lain, UU 32 tahun 2004 

menempatkan DPRD sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah yang 

berbeda dengan UU No. 25 Tahun 2004 dan UU lainnya seperti UU MD3 

yang menempatkan DPRD sebagai legislatif daerah. Konsekuensinya adalah 

penetapan RPJMD yang menurut UU No. 32 tahun 2004 ditetapkan dengan 

Perda sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 2004 ditetapkan dengan 

Perkada, dan proses penyusunan KUA dan PPAS terkadang secara 

nomenklatur tidak sesuai dengan penganggaran ditingkat pusat 

menyebabkan sulitnya pelaksanaan sinergi perencanaan pusat dan daerah.  

Penyamaan nomenklatur antara program dan kegiatan di daerah maupun 

di pusat sebagai bagian untuk melakukan sinergi antara perencanaan dan 

penganggaran pusat dan daerah. Hal ini dilakukan agar sistem perencanaan 

dan penganggaran mampu mendorong perbaikan proses pengambilan 

keputusan alokasi sumber daya (allocative efficiency)  dengan fokus pada 

prioritas dan mengedepankan transparansi yang lebih baik dalam alokasi 

pendanaan, terwujudnya konsistensi perencanaan dan penganggaran yang  

efisien dan efektif, dan tersedianya informasi kinerja yang tegas dan jelas 

sebagai dasar penyusunan anggaran.  

3.2.3. Sinergi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan 

Pembangunan daerah merupakan sinergi dari 3 elemen pembangunan, 

yaitu a) pembangunan sektoral dimana pembangunan nasional dilakukan 

melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di 
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daerah, b) pembangunan wilayah dimana pembangunan dilakukan berbasis 

kepulauan, perkotaan dan perdesaan, kawasan strategis, daerah terluar 

dan tertinggal, dan c) pemerintahan dimana pembangunan daerah 

merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan 

daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah. Sinergitas 

program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar 

pemerintah daerah ditujukan untuk mempercepat pencapaian target 

pembangunan dengan memperhatikan sebaran potensi dan sumber daya di 

daerah yang tidak merata dan keterbatasan sumber pendanaan pemerintah 

dan pemerintah daerah. 

Sinergi pusat-daerah dan antar-daerah dilakukan dalam seluruh proses 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang 

mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan 

pengembangan wilayah. Fenomena kontemporer Indonesia adalah masih 

adanya fragmentasi dalam pemerintahan yang mencakup fragmentasi di 

pusat dimana pendekatan sektoral cenderung terlalu kuat, masing-masing 

kementerian relatif otonom, diperparah oleh afiliasi politik menteri yang 

beragam, dan koalisi pemerintah yang rapuh, fragmentasi pusat turun ke 

daerah dimana masing-masing kementerian hadir sendiri-sendiri di daerah, 

dan fragmentasi antar level pemerintahan dimana pusat hadir di daerah 

dengan dekonsentrasinya, provinsi dan kabupaten/kota dengan 

otonominya (produk desentralisasi pusat). Sinergi Pusat–Daerah dalam 

RPJMN 2010 – 2014 mencakup sinergi dalam kerangka Perencanaan 

Kebijakan, Regulasi, Anggaran, Kelembagaan dan Aparatur Daerah, dan 

Pengembangan Wilayah. Sinergi dibutuhkan agar sistem berbeda saling 

berinteraksi secara tepat menghasilkan outcome dan impact yang lebih 

besar.  
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3.3. Perbedaan Perspektif dan Persepsi 

Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang 

sesuatu hal, dengan perspektif orang akan memandang sesuatu hal 

berdasarkan cara-cara tertentu yang berhubungan dengan asumsi dasar, 

unsur pembentuknya dan ruang lingkup yang dipandang. Perspektif 

membimbing setiap orang untuk menentukan bagian relevan dengan 

fenomena terpilih dari konsep-konsep tertentu untuk dipandang secara 

rasional. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa perspektif adalah 

kerangka kerja konseptual, sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang 

mempengaruhi perspektif manusia sehingga menghasilkan tindakan dalam 

suatu konteks situasi tertentu.  

Pada konteks sosiologi perspektif dipandang sebagai proses sosial yang 

didasarkan pada sekumpulan asumsi, nilai, gagasan yang melingkupi proses 

sosial yang terjadi. Misalnya dalam mengamati perubahan ekonomi, politik 

dan sosial, para teoritisi menggunakan berbagai label dan kategori teoritis 

yang berbeda untuk menggambarkan ciri-ciri dan struktur masyarakat. 

Pada perkembangan selanjutnya terdapat 4 (empat) jeni perspektif dalam 

sosiologi yaitu 1) perspektif struktural fungsional, 2) perspektif konflik, 3) 

perspektif evolusi, dan 4) perspektif interaksi simbolis.  

Perspektif struktural fungsional memiliki ciri utama berupa gagasan 

tentang kebutuhan masyarakat (societal needs), dimana masyarakat 

sebagaiman organisme biologis memiliki kebutuhan dasar yang harus 

dipenuhi agar dapat melangsungkan keberadaannya atau setidaknya 

berfungsi dengan baik. Ciri dasar kehidupan sosial struktur sosial muncul 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan merespon 

permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Asumsinya adalah ciri-
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ciri sosial yang ada memberi kontribusi penting dalam mempertahankan 

hidup dan kesejahteraan seluruh atau sub-sistem utama masyarakat.  

Perspektif konflik melihat manusia adalah mahluk sosial yang 

keberadaannya diciptakan dalam acuan interaksi sosial sebagai mekanisme 

yang mengerakan perubahan, terutama menggerakan konflik. Sejumlah 

pengamat politik dan sosial lain menekankan pentingnya konflik dalam 

kehidupan manusia baik konflik antar kepentingan dalam diri sendiri 

maupun kepentingan sosial. Pandangan ini didasari asumsi bahwa evolusi 

sosial dan kultural sepenuhnya adalah hasil dari konflik antar kelompok dan 

perang antar kelompok dapat disamakan dengan perjuangan untuk 

bertahan hidup dan yang kuatlah yang menang. Konflik sosial mempunyai 

sumber struktural yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur 

organisasi sosial, dengan kata lain konflik antar kelompok dapat dilihat dari 

sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada.  

Berdasarkan uraian yang ada dapat disimpulkan bahwa perspektif memiliki 

proporsi yaitu bahwa setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada 

proses perubahan yang terjadi dimana saja, setiap masyarakat dalam segala 

hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik sosial terdapat dimana 

saja, dan setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap 

perpecahan dan perubahannya. Pasangan kata perspektif dan persepsi 

yang digunakan dalam wacana keseharian, diskursus akademik, dan 

wacana institusional lainnya sesungguhnya hendak merujuk pada sepasang 

aktivitas sensual-kognitif.   

Persepsi dapat definisikan melalui pendekatan etimologis maupun definisi 

para ahli. Secara etimologis, persepsi berasal berasal dari kata perception 

(Inggris) dan percipare (latin) yang memiliki arti menerima atau mengambil 

(Sobur, 2003). Menurut kamus lengkap psikologi, persepsi adalah proses 
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mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan 

indera, kesadaran dari proses-proses organis, (Titchener) satu kelompok 

penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari pengalaman 

di masa lalu, variabel yang menghalangi atau ikut campur tangan, berasal 

dari kemampuan organisasi untuk melakukan pembedaan diantara 

perangsang-perangsang dan kesadaran intuitif mengenai kebenaran 

langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu (Chaplin, 

2006). Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara 

seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah 

pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu (Leavit dalam Sobur, 2003). 

Persepsi menurut Epstein dan Rogers dalam Stenberg (2008) adalah 

seperangkat proses yang dengannya kita mengenali, mengorganisasikan 

dan memahami cerapan-cerapan inderawi yang kita terima dari stimulus 

lingkungan. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses menggabungkan 

dan mengorganisir data-data indera (penginderaan) untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk 

sadar akan diri kita sendiri (Shaleh, 2009).  

Persepsi adalah proses menginterpretasikan stimulus oleh seseorang 

(perception is the process by which a person interprets sensory stimuli) dan 

perrsepsi muncul dari beberapa bagian pengalaman sebelumnya Wittig 

(1977). Sedangkan menurut Desiderato dalam Rakhmat (1996) persepsi 

merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan, 

memberikan makna pada stimulus inderawi (sensory stimuli).  

Persepsi dalam pengertian psikologi menurut Sarwono (2002) adalah 

proses pencarian informasi untuk dipahami dengan menggunakan alat 



Perspektif Peran dan Kedudukan Bappeda Provinsi Jambi 

Bappeda Provinsi Jambi, 2013  
25 

     

informasi berupa penginderaan (penglihatan, pendengaran, peraba dan 

sebagainya), sedangkan untuk memahaminya diperlukan kesadaran atau 

kognisi. Persepsi merupakan proses yang integrated dari individu terhadap 

stimulus yang diterimanya sehingga dapat dinyatakan bahwa persepsi 

merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus 

yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu 

yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu 

(Moskowitz dan Ogel dalam Walgito, 2003).  

Persepsi menurut Fieldman (1999) adalah proses konstruktif yang mana 

kita menerima stimulus yang ada dan berusaha memahami situasi 

(Perception a contructive process by which we go beyond the stimuli that are 

presented to us and attempt to construct a meaningful situation). Sedangkan 

menurut Morgan (1987) persepsi mengacu pada carakerja, suara, rasa, 

selera, atau bau atau dengan kata lain dapat didefinisikan sebagai apa yang 

dialami seseorang (perception refers to the way the work, sound, feel, tastes, 

or smell. In other works, perception can be defined as whatever is 

experienced by a person).  Persepsi adalah proses pengolahan informasi dari 

lingkungan yang berupa stimulus, yang diterima melalui alat indera dan 

diteruskan ke otak untuk diseleksi, diorganisasikan sehingga menimbulkan 

penafsiran atau penginterpretasian yang berupa penilaian dari 

penginderaan atau pengalaman sebelumnya. Persepsi merupakan hasil 

interaksi antara dunia luar individu (lingkungan) dengan pengalaman 

individu yang sudah diinternalisasi dengan sistem sensorik alat indera 

sebagai penghubung, dan dinterpretasikan oleh system syaraf di otak. 



 

 

 

 

Pentingnya keberadaan Bappeda Provinsi Jambi dalam pemerintahan dan 

pembangunan dapat dilihat dari perspektif terhadap peran dan kedudukan 

Bappeda itu sendiri dari sudut pandang stakeholder baik yang terkait 

langsung maupun tidak langsung. Peran sentral Bappeda Provinsi Jambi 

sesuai dengan kedudukannya dalam pemerintahan dan pembangunan 

dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu; 

a. Aspek regulasi yang terkait secara langsung dengan peran dan 

kedudukan Bappeda dalam pemerintahan dan pembangunan (Rule)  

b. Aspek kesempatan untuk melakukan inovasi dan adaptasi dalam 

perencanaan pembangunan (Opportunity)  

c. Aspek kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam 

pemerintahan dan pembangunan (Capacity). 

d. Aspek peran dan kemampuan Bappeda dalam melakukan komunikasi 

perencanaan pembangunan (Communication) 

e. Aspek dampak bagi kinerja masing-masing stakeholder yang terkait 

dengan perencanaan pembangunan (Interest) 

f. Aspek proses yang mencakup mekanisme yang dikembangkan dalam 

proses pembangunan (Process) dan  

g. Aspek tingkat kepentingan keberadaan Bappeda dalam pembangunan 

daerah (Ideology).  

Deskripsi perspektif stakeholder terhadap peran dan kedudukan Bappeda 

dalam pemerintahan dan pembangunan Provinsi Jambi untuk masing-

masing indikator dan secara overall (menyeluruh) adalah sebagai berikut. 
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4.1. Profile Stakeholder Bappeda Provinsi Jambi 

Stakeholder Bappeda Provinsi Jambi berdasarkan fungsi koordinasi 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. 

Posisi jabatan stakeholder target minimal adalah eselon III dengn jabatan 

Kepala Dinas atau Badan, sekretaris serta Kabid SKPD di lingkungan 

pemprov Jambi dan Kepala, Sekretaris dan Kabid Bappeda Kabupaten dan 

Kota di wilayah administrasi Provinsi Jambi. Profil stakeholder pada 

dasarnya mengambarkan perbedaan karakteristik dan respon masing-

masing kelompok stakeholde meskipun tidak akan dibahas secara rinci. 

Perbedaan profil antara kedua kelompok stakeholder dengan variabel profil 

umur, pendidikan terakhir dan pengalaman di institusi target disajikan pada 

Tabel 4.1.  

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

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 
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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 

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 
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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).  

4.2. Perspektif Stakeholder Terhadap Peran dan Kedudukan Bappeda 
Provinsi Jambi 

Peran dan kedudukan Bappeda Provinsi Jambi dalam pemerintahan dan 

pembangunan agar berjalan efektif hendaknya didukung oleh banyak aspek 

baik internal maupun eksternal. Analisis ROCCIPI mampu menjelaskan 

aspek-aspek dibutuhkan ditinjau dari sudut pandang atau perspektif para 

stakeholder Bappeda itu sendiri baik yang memiliki hubungan kerja vertikal 

maupun horizontal. Pada tahap awal akan dibahas secara umum seluruh 

aspek penting yang dibutuhkan untuk menunjang peran dan kedudukan 

Bappeda Provinsi Jambi dan selanjutnya akan dibahas tentang masing-

masing aspek dibutuhkan tersebut. Secara umum Indeks Perspektif 

Stakeholder (IPS) seluruh aspek dalam analisis peran dan kedudukan 
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Bappeda dalam pemerintahan dan pembangunan berkisar pada level 

penting (6,8 – 8,4 atau rata-rata 7,38) seperti pada Gambar 4.1.  

 

Aspek dengan IPS tertinggi adalah interest atau kepentingan (7,80) yang 

mengindikasikan bahwa keberadaan Bappeda Provinsi Jambi sekarang ini 

adalah ditujukan untuk kepentingan pembangunan daerah. Peran dan 

kedudukan Bappeda sebagai koordinator pembangunan baik antar wilayah 

maupun sektoral. Aspek lain yang berada diatas rata-rata IPS (7,38)  adalah 

regulasi (IPS 7,54), kapasitas (7,53), proses (7,58) dan ideologi (7,36) yang 

mengindikasikan bahwa aspek tersebut menurut perspektif stakeholder 

sedikit lebih penting dibanding dengan aspek lainnya yaitu opotunitas dan 

komunikasi.  Pada intinya menurut perspektif stakeholder bahwa dalam 

pelaksanaan peran dan kedudukannya, Bappeda Provinsi Jambi diharapkan 

mengedepankan kepentingan (interest) daerah sesuai regulasi yang ada 

dengan dukungan kapasitas SDM yang idealis dan melaksanakan sesuai 

proses yang telah ditentukan.  
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Gambar 4.1. 
Indeks Perspektif Masing-masing Aspek Dibutuhkan dalam Peran 

dan Kedudukan Bappeda Provinsi Jambi
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Perspektif setiap individu bervariasi tetapi secara umum seluruh aspek 

menurut sudut pandang stakeholder adalah penting dengan indek persepsi 

tinggi seperti disajikan pada Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa mayoritas stakeholder memiliki perspektif 

tinggi terhadap seluruh aspek baik kelompok stakeholder horizontal (IPSH) 

maupun vertikal (IPSV) dengan proporsi masing-masing 48,78% dan 50,00%. 

Tidak banyak perbedaan komposisi masing-masing kategori indek 

perspektif antara kedua kelompok stakeholder kecuali pada kategori 

sedang dimana proporsi kelompok stakeholder vertikal (33,33%) lebih besar 

dibanding kelompok stakeholder horizontal (24,39%). Pada stakeholder 

vertikal tidak ada stakeholder yang memiliki indek perspektif dalam 

kategori rendah dan sangat rendah, sedang untuk kelompok stakeholder  

horizontal terdapat 4,88% stakeholder dengan indeks perspektif rendah.  

Selanjutnya, jika dibandingkan Indeks Perspektif Stakeholder (IPS) untuk 

masing-masing kelompok stakeholder akan dutemui perbedaan antar 

aspek yang dianalisis seperti disajikan pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 menunjukkan bahwa pada beberapa aspek terjadi perbedaan 

IPS antara kedua kelompok kecuali untuk aspek regulasi dan kapasitas. 

Pada aspek peluang (opportunity) dan kominakasi (communication) 

stakeholder  nilai IPSV lebih tinggi dibanding IPSH. Hal ini mengindikasikan 

bahwa dari sudut pandang stakeholder vertikal bahwa komunikasi antar 

pihak lebih penting dalam memanfaatkan peluang bagi pembangunan 

daerah dengan adanya peran dan kedudukan Bappeda seperti saat 

sekarang. Pada sisi lain nilai IPSH yang lebih besar dibanding IPSV pada 

aspek kepentingan, proses dan ideologi mengindikasikan bahwa 

stakeholder horizontal lebih melihat kepentingan daerah dan sektoral, 

proses perencanaan dan ideologi menjadi lebih penting bagi Bappeda 

dalam melaksanakan peran dan kedudukannya. Meskipun terdapat 

perbedaan antar kelompok, tetapi secara umum seluruh aspek dari sudut 

pandang stakeholder merupakan aspek penting sebagaimana disajikan 

pada Gambar 4.1 sebelumnya. 
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Gambar 4.3
Perbandingan Indeks Perspektif Kelompok Stakeholder untuk 

Masing-masing Aspek Analisis
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4.3. Perspektif Stakeholder terhadap Peran dan Kedudukan Bappeda 
Provinsi Jambi Pada Masing-masing Aspek Analisis ROCCIPI 

Optimalisasi peran dan kedudukan Bappeda dalam pemerintahan dan 

perencanaan pembangunan  Provinsi Jambi selayaknya dilakukan secara 

gradual dengan memperhatikan berbagai aspek. Proses akan lebih efektif 

jika dapat diidentifikasi secara lebih rinci agar dapat lebih fokus dan efisien 

(tidak menghabiskan energi besar). Perspekif masing-masing aspek perlu 

lebih dirinci agar mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

rencana kerja perbaikan. Untuk itu, bahasan tentang perspektif stakeholder 

untuk masing-masing aspek perlu dilakukan. 

4.3.1. Aspek Regulasi (Rule) 

Peran dan kedudukan Bappeda Provinsi Jambi dalam pemerintahan 

sedikitnya tercantum dalam 3 (tiga) regulasi yaitu;  

1) UU No 32 tahun 2004 pasal 140 ayat (2), yang menyatakan bahwa 

“Perencanaan Pembangunan Daerah Disusun oleh Pemerintah Daerah 

Provinsi, Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya dan Dilaksanakan 

oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),  

2) UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, 

menyatakan “Gubernur dibantu Kepala BAPPEDA menyelenggarakan 

Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Perencanaan 

Pembangunan Antar Kabupaten/Kota, dan  

3) Perda Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

BAPPEDA Provinsi Jambi yang menyatakan “BAPPEDA Memiliki Tugas 

Pokok yaitu Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan 

Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.  
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Secara umum mayoritas stakeholder memiliki perspektif tinggi (30,19%) dan 

sangat tinggi (33,96%) terhadap pentingnya regulasi sebagai pendukung 

peran dan kedudukan Bappeda dalam Perencanaan dan Pemerintahan 

Provinsi Jambi (Gambar 4.4). 

 

Pada sisi lain terdapat sekitar 13,20% stakeholder yang memiliki IPS dibawah 

sedang yaitu rendah dan sangat rendah. Bagi kelompok stakeholder ini 

diperkirakan bahwa regulasi yang ada bukan menjadi aspek utama karena 

dalam mendukung pelaksanaan peran dan kedudukan Bappeda dalam 

pembangunan dan pemerintahan.  Regulasi yang menurut sudut pandang 

stakeholder yang dianggap oleh sebagian kecil stakehlder (3,77%) tingkat 

kepentingannya rendah adalah regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah 

(Perda) seperti pada Gambar 4.5a, dengan sumber berasal dari stakeholder 

horizontal yaitu yang memiliki hubungan kerja sejajar dengan Bappeda di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi seperti pada Gambar 4.5b. 

Sangat Tinggi;  33,96 

Tinggi;  30,19 

Sedang;  22,64 

Rendah;  9,43 

Sangat Rendah;  3,77 

Gambar 4.4. 
Proporsi Stakeholder Berdasarkan IPS Pada Aspek Regulasi
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Gambar 4.6 a dan b mengindikasikan bahwa terdapat sebagian kecil (3,77%) 

stakeholder horizontal memiliki persepsi sangat rendah terhadap regulasi 

daerah yang mengatur peran dan kedudukan Bappeda Provinsi Jambi. 

Sudut pandang ini mungkin disebabkan oleh karena menurut mereka 

bahwa cukup regulasi nasional yang berlaku umum saja dan jika ditindak 

lanjuti dengan peraturan daerah sebaiknya lebih dirinci dan bukan diulang. 

Untuk katgori lain, proporsi stakeholder dengan perspektif sangat tinggi 

terbesar proporsinya terhadap regulasi nasional, sedangkan terhadap 

Gambar 4.5. 
Proporsi Kategori IPS Berdasarkan Jenis Regulasi dan Kelompok Stakeholder  

a. Jenis Regulasi 

b. Kelompok Stakeholder 

P
ro

p
o

rs
i (

%
) 

 
P

ro
p

o
rs

i (
%

) 
 



Perspektif Peran dan Kedudukan Bappeda Provinsi Jambi 

Bappeda Provinsi Jambi, 2013  
36 

     

regulasi daerah proporsi terbesar adalah kategori sedang. Perbedaan 

proporsi perspektif pada kedua bentuk regulasi ini diduga karena regulasi 

nasional menjadi acuan semua pihak dan terkait langsung dengan sistem 

perencanaan, sedangkan Perda cenderung pada penegasan peran dan 

kedudukan Bappeda dalam pemerintahan Provinsi Jambi. 

4.3.2. Aspek Peluang (Opportunity)  

Peran dan kedudukan Bappeda Provinsi Jambi dalam era desentralisasi 

pada dasarnya jika disikapi secara bijak merupakan suatu  peluang untuk 

lebih menoptimalkan potensi daerah. Perencanaan pembangunan dapat 

lebih berbasis pada sumberdaya tersedia dan kebutuhan daerah sehingga 

dibutuhkan kemampuan inovatif termasuk dalam desain perencanaan 

pembangunan daerah. Bagaimanakah perspektif stakeholder tentang 

pentingnya Bappeda Provinsi Jambi dalam memanfaatkan peluang ini 

disajikan pada Gambar 4.6. 

 

Secara umum seperti disajikan pada Gambar 4.7, peran dan kedudukan 

Bappeda Provinsi Jambi dari perspektif sebagian besar stakeholder penting 

Sangat Tinggi;  13,21 

Tinggi;  47,17 

Sedang;  20,75 

Rendah;  16,98 

Sangat Rendah;  1,89 

Gambar 4.6. 
Proporsi Stakeholder Berdasarkan IPS pada Aspek Opportunity
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untuk dimanfaatkan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai IPS yang mayoritas 

(47,17%) tergolong pada kategori tinggi dan bahkan terdapat 13,21% yang 

tergolong sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sekitar 60,38% 

stakeholder sangat berharap agar Bappeda Provinsi Jambi dapat 

memanfaatkan peluang yang ada untuk perkembangan sosial ekonomi 

wilayah yang lebih baik. Pada sisi lain, masih terdapat sebagian stakeholder 

yang tidak banyak berharap dengan peran dan kedudukan Bappeda saat ini 

yang ditunjukkan dengan adanya IPS yang tergolong rendah (16,98%) dan 

sangat rendah (1,89%). Masih tingginya proporsi IPS kategori ini diduga 

karena sebagian stakeholder menyadari bahwa secara riil sebenarnya peran 

Bappeda dan bahkan Bappenas (nasional) sendiri pada dasarnya memiliki 

kewenangan yang mulai dikurangi. Kewenangan Bappeda yang semakin 

terbatas dan adanya intervensi pihak lain seiring perkembangan sosial 

politik menyebabkan kreatifitas dan inovasi Bappeda dalam perencanaan 

pembangunan menjadi tidak seperti masa sebelumnya.  

Kemampuan Bappeda Provinsi Jambi memanfaatkan peluang (opportunity) 

merupakan kombinasi antara faktor lingkungan internal dan eksternal. 

Lingkungan internal merupakan lingkungan kerja pemerintah daerah itu 

sendiri, sedangkan eksternal berupa perkembangan sosial ekonomi dan 

politik di sekitar pemerintahan baik lokal, regional maupun nasional.  

Pentingnya pengaruh masing-masing aspek lingkungan menurut perspektif 

stakeholder terhadap peluang Bappeda Provinsi Jambi memanfaatkannya 

sesuai peran dan kedudukannya dalam pemerintahan disajikan pada 

Gambar 4.7 dan 4.8. 
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Menurut perspektif stakeholder secara umum antara faktor lingkungan dan 

internal adalah seimbang, dimana nilai IPS keduanya adalah sama (6,90). 

Jika dirinci antar kelompok stakeholder mengindikasikan adanya perbedaan 

antar kelompok stakeholder. Pada kelompok stakeholder horizontal (IPSH) 

perspektif terhadap kedua faktor lingkungan relatif sama dan seimbang, 

sedangka pada stakeholder horizontal nilai IPSV lingkungan internal lebih 

tinggi dibanding dengan IPSV lingkungan eksternal. Stakeholder vertikal 

sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah birokrasi dari kalangan 

Bappeda Kabupaten/Kota yang pada dasarnya menghadapi fenomena atau 

persoalan yang relatif sama dengan Bappeda Provinsi Jambi.  

Lingkungan internal dalam pemerintahan disadari menjadi unsur yang lebih 

penting diperhatikan oleh Bappeda Provinsi Jambi untuk memanfaatkan 

peluang sesuai dengan peran dan kedudukannya dalam pembangunan. 

Akomodasi kepentingan berbagai pihak termasuk kepentingan politis 

menjadi faktor yang lebih penting dan perlu diperhatikan Bappeda dalam 

menjalankan perannya dalam pembangunan sesuai kedudukan mereka. Hal 
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Gambar 4.7.
IPS terhadap Lingkungan Internal dan Eksternal Pada Aspek 

Peluang Bappeda dalam Pembangunan
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ini dipertegas lagi jika dilihat dari distribusi IPS antara kelompok dan faktor 

lingkungan seperti disajikan pada Gambar 4.8. 

 

 Gambar 4.10 menunjukkan bahwa proporsi IPS tergolong tinggi (6,8 – 8,4) 

adalah IPS lingkungan internal dan menjadi mayoritas (50,94%), dan jauh 

lebih besar dari proporsi IPS lingkungan eksternal (35,85%). Proporsi IPS 

dengan kategori sangat tinggi (> 8,4) antar kedua faktor relatif sama, dan 

sebaliknya proporsi IPS dengan kategori sedang (5,2 – 6,8) lebih besar 

proporsinya pada faktor lingkungan eksternal (30,19%) dibanding 

lingkungan eksternal (16,98%). Distribusi proporsi IPS ini sekali lagi 

mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan pemerintahan lebih penting 

diperhatikan dibanding lingkungan eksternal oleh Bappeda Provinsi Jambi 

dalam memanfaatkan peluang sesuai peran dan kedudukannya. Meskipun 

demikian kedua faktor lingkungan tetap harus menjadi perhatian Bappeda 

Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar peluang 

dalam mendesain perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan 

potensi daerah. 
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Gambar 4.8.
Proporsi Kategori IPS untuk  Faktor Lingkungan Internal dan 

Eksternal Pendukung Pemanfaatan Peluang 
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4.3.3. Aspek Kapasitas (Capacity)  

Perspektif tentang pentingnya kapasitas sumberdaya perencana baik 

individu (SDM) maupun kelembagaan (organisasi) terkait dengan 4 (empat) 

fungsi pokok Bappeda Provinsi Jambi yaitu fungsi koordinasi, integrasi, 

sinergi dan sinkronisasi pembangunan daerah. Kebutuhan akan kapasitas 

menurut sebagian besar stakeholder adalah penting (50,94%) dan bahkan 

sangat penting (22,64%) seperti pda Gambar 4.9.  

 

Berdasarkan proporsi stakeholder yang menganggap pentingnya kapasitas 

Bappeda mengingat peran sentral Bappeda sebagai koordinator perencana 

pembangunan yang tidak hanya antar sektor tetapi juga antar wilayah. 

Kapasitas ini dibutuhkan dalam mengkoordinasikan rencana pembangunan 

agar lebih terintegrasi guna mendorong terciptanya sinergi antar sektor 

dan wilayah serta sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. 

Untuk itu banyak syarat sebenarnya yang harus dipenuhi guna memenuhi 

kebutuhan akan kapasitas tersebut baik secara kelembagaan maupun 

Sangat Tinggi;  22,64 

Tinggi;  50,94 

Sedang;  20,75 

Rendah;  5,66 

Gambar 4.9. 
Proporsi Perspektif Stakeholder terhadap Peran dan Kedudukan 

Bappeda Pada Aspek Capacity
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individual tenaga perencana (SDM) itu sendiri. Kapasitas yang sifatnya 

personal seperti kompetensi keilmuan dan kapasitas SDM, sedangkan yang 

bersifat kelembagaan seperti kewenangan, struktur organisasi, 

tatahubungan kelembagaan vertikal dan horizontal, penguasaan terhadap 

kondisi sosial ekonomi dan sosial politik. Hasil analisis tingkat kepentingan 

berdasarkan perpektif stakeholder untuk seluruh indikator menunjukkan 

bahwa seluruhnya tergolong dalam kategori penting (IPS berkisar antara 

6,8 sampai  8,4), seperti disajikan pada Gambar 4.10. 

 

Meskipun bervariasi tetapi semua indikator pada posisi penting (IPS > 7), 

dengan nilai tertinggi pada indikator kapasitas SDM (IPS 7,92) dan diikuti 

dengan kompetensi keilmuan (IPS 7,79). Peringkat nilai IPS dimana kedua 

dengan peringkat tertinggi merupakan indikator personal mengindikasikan 

bahwa menurut pandangan stakeholder bahwa faktor individu tenaga 

perencana lebih dahulu harus dipenuhi dan selanjutnya didukung oleh 
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IPS terhadap Kapasitas Dibutuhkan Bapppeda Provinsi Jambi
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faktor kelembagaan terutama faktor kelembagaan dan batas kewenangan 

Bappeda Provinsi Jambi itu dengan nilai IPS keduanya 7,61. Faktor 

kelembagaan yang jadi pendukung lain adalah kelembagaan vertikal yang 

menunjukkan tata hubungan antar level pemerintahan dalam hal ini antara 

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan IPS 7,48.  Pada sisi lain 

faktor sosial ekonomi dan sosial politik meskipun memiliki IPS lebih rendah 

tetapi menurut perspektif stakeholder tetap menjadi faktor penting. 

Pespektif antara kelompok stakeholder vertikal dan horizontal pada 

dasarnya tidak memiliki perbedaan yang berarti meskipun bervariasi satu 

sama lainnya seperti disajikan pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11 menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kebutuhan 

yang memiliki gap perspektif relatif cukup besar antara kelompok 

stakeholder vertikal dan horizontal, sedangkan indikator lain relatif sama.  

Ketiga indikator kebutuhan kapasitas tersebut adalah kompetensi keilmuan 

dan kelembagaan sosial ekonomi dengan nilai IPSH lebih tinggi dibanding 
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IPSV, dan sebaliknya untuk indikator kapasitas SDM dimana IPSV lebih 

tinggi dibanding IPSH.  Sesuai dengan karakteristik stakeholder horizontal 

yang berasal dari berbagai sektor sehingga setiap tenaga perencana harus 

memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang direncanakan 

serta mampu mempertimbangkan kondisi kelembagaan sosial ekonomi 

yang berkembang pada masyarakat. Faktor ini diduga menjadi faktor 

penyebab stakeholder di lingkungan Pemprov Jambi memiliki perspektif 

yang lebih tinggi pada kedua indikator kebutuhan kapasitas dibanding 

kelompok stakeholder Bappeda Kabupaten/Kota. Pada sisi lain, tuntutan 

kebutuhan kapasitas SDM yang lebih tinggi pada stakeholder vertikal 

diduga disebabkan karena kesamaan tugas antara kedua level instansi 

perencana sehingga lebih memahami tentang tata kerja masing-masing 

meski berbeda dalam wilayah kewenangan. 

4.3.4. Aspek Komunikasi (Communication) 

Proses perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan oleh Bappeda 

Provinsi Jambi melibatkan banyak pihak sehingga kemampuan komunikasi 

(communication) sangat dibutuhkan. Komunikasi antar pihak dalam proses 

koordinasi perencanaan tidak hanya terkait dengan proses penentuan 

program tetapi bagaimana program pembangunan dapat lebih terintegrasi, 

bersinergi satu sama lainnya serta sinkron dengan penganggaran sehingga 

memiliki daya dorong yang besar bagi perkembangan daerah. Tingkat 

kepentingan komunikasi dalam pelaksanaan peran Bappeda sesuai dengan 

kedudukannya dalam pemerintahan menurut perspektif stakeholder 

bervariasi. Sebagian besar (mayoritas) stakeholder menganggap proses 

komunikasi adalah penting (32,08%) dan sangat penting (22,64%), seperti 

disajikan pada Gambar 4.12.   
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Komunikasi menjadi unsur penting (IPS > 6,8) menurut perspektif sebagian 

besar stakeholder karena koordinasi perencanaan pembangunan daerah 

oleh Bappeda Provinsi Jambi menyangkut kepentingan daerah dan sektor 

terkait. Setiap kepentingan harus dikomunikasikan antar pihak agar output 

perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah 

dan sektor. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan menghasilkan 

program pembangunan yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah atau 

sektor terkait tetapi juga akan menyebabkan terjadinya pemborosan dalam 

anggaran pembangunan.  

Perencanaan pembangunan yang efektif harus diawali dengan data dan 

informasi yang jelas sehingga dalam koordinasi perencanaan pembangunan 

sudah selayaknya komunikasi dilakukan pada setiap tahapan perencanaan. 

Proses komunikasi harus dimulai sejak awal baik pada saat pengumpulan 

data dan informasi maupun musrenbang tingkat Kabupaten/Kota sampai 

pada saat keputusan disepakati pasca Musrenbang. Komunikasi pasca 

proses perencanaan (musrenbang provinsi) dibutuhkan untuk menjelaskan 
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Gambar 4.12. 
Proporsi Perspektif Stakeholder terhadap Peran dan Kedudukan 

Bappeda Pada Aspek Communication
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tentang rencana pembangunan yang telah disusun bersama. Perspektif ini 

diduga menjadi faktor pendorong yang menyebabkan seluruh tahapan 

komunikasi dalam perencanaan pembangunan menurut perspektif 

stakeholder menjadi sama penting (IPS 6,8 – 8,4). Hal ini dapat dilihat dari 

nilai IPS untuk masing-masing tahapan komunikasi yang relatif sama, 

seperti disajikan pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 menunjukkan perbedaan perspektif stakeholder terhadap 

masing-masing tahapan komunikasi tidak banyak berbeda, tetapi jika diurut 

maka komunikasi pra-perencanaan memiliki IPS tertinggi. Hal ini menjadi 

suatu indikasi bahwa menurut perspektif stakeholder komunikasi yang 

dilakukan sebelum musrenbang lebih penting guna mengumpulkan data 

dan informasi tentang kebutuhan daerah dan sektor pembangunan. Pada 

periode ini Bappeda Provinsi Jambi dapat menggali kesesuaian usulan 

dengan kebutuhan daerah dan sektoral sekaligus melakukan supervisi guna 

mendorong proses pembahasan yang lebih lancar. Jika ini sudah dilakukan, 

maka komunikasi pada saat pembahasan akan lebih terarah dan berjalan 
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efektif serta tidak membutuhkan waktu lama. Faktor ini diduga menjadi 

alasan kenapa IPS komunikasi periode pasca keputusan memiliki nilai lebih 

tinggi juga dibanding IPK komunikasi selama proses musrenbang. 

Komunikasi pasca pembahasan memiliki indeks lebih penting karena terkait 

penjelasan pengambilan keputusan terutama dari aspek akomodasi usulan 

dan kepentingan daerah dan sektoral. Penjelasan tentang pertimbangan 

Bappeda Provinsi Jambi tentang alasan sebuah program diputuskan untuk 

dilaksanakan atau tidak dilaksankan, tindak lanjut yang akan dilakukan serta 

berbagai hal lainnya yang terkait dengan rasionalitas suatu perencanaan.  

Komunikasi pada ketiga periode pelaksanaan perencanaan menurut 

perspektif stakeholder vertikal lebih penting dibanding dari perspektif 

stakeholder horizontal. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.14 dimana IPSV 

untuk ketiga periode lebih tinggi dibanding dengan IPSH. 

 

Secara umum kebutuhan akan komunikasi menurut perspektif stakeholder 

vertikal lebih tinggi dibanding stakeholder horizontal terutama komunikasi 

selama proses dan pasca pengambilan keputusan.  Hal ini terkait dengan 
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perbedaan posisi masing-masing stakeholder dan rencana tindak lanjut 

pasca pengambilan keputusan. Perencanaan sektoral yang disusun oleh 

stakeholder horizontal (SKPD Pemprov Jambi) mengacu pada RPJM 

Provinsi Jambi yang telah dijabarkan dalam renstra masing-masing SKPD 

sehingga persepsi tidak akan jauh berbeda. Pada sisi lain, perbedaan level 

pemerintahan Bappeda Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jambi berpeluang 

terjadinya perbedaan kepentingan sehingga dalam proses pengambilan 

keputusan membutuhkan komunikasi yang lebih intensif. Perbedaan 

kepentingan disamping adanya perbedaan persepsi tentang kebutuhan 

daerah juga tidak tertutup kemungkinan akibat perbedaan afiliasi politik 

para pemimpin daerah.  

Akomodir terhadap perbedaan perspesi menjadikan proses pengambilan 

keputusan lebih sulit sehingga menurut perspektif stakeholder vertikal 

komunikasi menjadi lebih penting. Guna menjaga kebersamaan terhadap 

sistem sosial politik dan pemerintahan seperti saat ini maka komunikasi 

antar level pemerintahan perlu lebih intensif guna mendorong transparansi 

pengambilan keputusan. Salah satu cara mendorong transparansi dalam 

perencanaan pembangunan adalah penjelasan oleh Bappeda Provinsi 

Jambi tentang alokasi program dan anggaran untuk masing-masing wilayah 

Kabupaten/Kota di lingkungan pemerintahan Provinsi.  

4.3.5.  Aspek Kepentingan (Interest) 

Perspektif pada aspek kepentingan (interest) berkaitan dengan pihak-pihak 

terkena dampak implementasi peran dan kedudukan Bappeda Provinsi 

Jambi. Fungsi dan tugas pokok sekaligus merupakan wewenang yang 

dilimpahkan kepada Bappeda untuk mengelola rencana pembangunan 

sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemahaman tentang posisi 

strategis Bappeda Provinsi Jambi dalam pencapaian target pembangunan 
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ini menurut sebagian besar (39,62%) stakeholder menjadi penting dan 

bahkan dengan proporsi yang hampir berimbang (37,74%) stakeholder 

berpandangan sangat penting (Gambar 4.15).  

 

Pelaksanaan peran Bappeda Provinsi Jambi sesuai dengan kedudukannya 

dalam pemerintah menurut perspektif stakeholder berdampak bagi upaya 

pencapaian target pembangunan baik regional maupun sektoral. Berbagai 

target tercantum dalam dokumen perencanaan seperi visi dan misi, RPJM, 

dan RTRW baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pada sisi pembangunan 

regional koordinasi dan sinergi antar wilayah akan berdampak pada 

distribusi atau pemerataan pembangunan, keselarasan program dengan 

potensi dan kebutuhan daerah, efektifitas dan efisiensi anggaran 

pembangunan. Senada dengan hal tersebut, pada sisi pembangunan 

sektoral diharapkan adanya sinergi antar sektor sehingga memiliki faktor 

pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian yang berbasis komoditas 

unggulan daerah.  

Gambar 4.15. 
Proporsi Stakeholder Berdasarkan IPS terhadap Aspek Interest  
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Selanjutnya menurut perspektif stakeholder bahwa peran dan kedudukan 

Bappeda Provinsi Jambi antara pengelolaan progam dan anggaran hampir 

sama pentingnta (IPS 6,8 – 8,4) seperti disajikan pada Gambar 4.16. 

 

Manajemen perencanaan mencakup penyusunan dan distribusi program 

dan kegiatan yang selanjutnya akan berimplikasi kepada manajemen 

pembiayaan yaitu penggunaan anggaran. Manajemen program yang baik 

sesuai potensi dan kebutuhan daerah akan mendorong efisiensi anggaran 

yang menjadi syarat utama tercapainya efektifitas perencanaan program. 

Perencanaan yang efektif akan memberikan daya dorong lebih besar bagi 

perkembangan wilayah dan sektoral, sehingga target-target pembangunan 

yang telah ditetapkan lebih mudah tercapai. Artinya, bahwa efektivitas 

program tidak hanya tergantung pada sesuai atau tidaknya dengan potensi 

dan kebutuhan tetapi juga tergantung dari bagaimana menciptakan 

sinkronisasi antara program dan anggaran. Pola pemikiran seperti ini 

diduga menjadi faktor pendorong terciptanya perspektif positif para 

stakeholder tentang pentingnya peran dan kedudukan Bappeda dalam 

pembangunan dan pemerintahan Provinsi Jambi.  

Gambar 4.16. 
IPS Masing-masing Kelompok Stakeholder terhadap Aspek Interest  



Perspektif Peran dan Kedudukan Bappeda Provinsi Jambi 

Bappeda Provinsi Jambi, 2013  
50 

     

4.3.6. Aspek Proses (Process)  

Perspektif stakeholder tentang proses terkait dengan pentingnya proses 

atau mekanisme perencanaan dalam pelaksanaan peran koordinasi, 

integrasi, sinergi dan sinkronisasi sesuai dengan kedudukan Bappeda 

Provinsi Jambi.  Sesuai dengan perkembangan sosial politik maka dalam 

rangka reformasi birokrasi diharapkan setiap lembaga dalam pelaksanaan 

pemerintahan  mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan 

yang baik (Good Government). Menurut PP No. 11 tahun 2000 9 (sembilan) 

prinsip Good Government tersebut adalah profesionalitas, akuntabilitas, 

transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi 

hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Hasil analisis perspektif 

stakeholder Bappeda menunjukkan bahwa mayoritas stakeholder (41,51%) 

berpandangan bahwa dalam proses perencanaan 9 prinsip penting (IPS 6,8 

– 8,4) untuk diterapkan, dan bahkan terdapat 32,08% stakeholder 

berpandangan sangat penting (IPS > 8,4), seperti pada Gambar 4.17. 

 

Sangat Tinggi;  32,08 

Tinggi;  41,51 

Sedang;  20,75 

Rendah;  3,77 Sangat Rendah;  
1,89 

Gambar 4.17. 
Proporsi Stakeholder Berdsarkan IPS terhadap Aspek Process
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Gambar 4.17 juga menunjukkan masih terdapat sebagian kecil stakeholder 

yang berpandangan bahwa 9 prinsip GG ini kurang atau bahkan tidak 

penting diterapkan dalam proses pembangunan sesuai peran dan 

kedudukan Bappeda Provinsi Jambi. Sedangkan proporsi stakeholder yang 

berpandangan bahwa cukup penting yang bermakna bahwa 9 prinsip GG 

sebaiknya diterapkan tetapi tidak terlalu wajib mencapai 20,75%. Sebaran 

proporsi ini secara umum dapat menjelaskan bahwa pada dasarnya para 

stakeholder memiliki perspektif tentang penerapan prinsip-prinsip Good 

Government dalam setiap proses yang dilakukan Bappeda sesuai peran dan 

kedudukannya dalam pemerintahan dan pembangunan.  

Sembilan prinsip GG diterapkan menurut perspektif stkeholder terutama 

pada saat perumusan kebijakan dan diikuti dengan pelaksanaan tugas 

pokok yaitu koordinasi, sinergi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan 

pembangunan seperti disajikan pada Gambar 4.18.  

 
 

Penerapan 9 prinsip GG pada proses perumusan kebijakan memiliki IPS 

tertinggi yaitu 7,88 dan diikuti oleh pelaksanaan tugas pokok oleh Bappeda 

7,58

7,88

6,876,97

6,82

2,0

3,6

5,2

6,8

Pelaksanaan Tugas Pokok

Perumusan Kebijakan

Komunikasi PerencanaanPembinaan Perencanaan

Pembinaan Implementasi 

Gambar 4.18.
IPS tentang Implementasi Good Governance dalam Proses 

Pelaksanaan  Peran dan Kedudukan Bappeda
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Provinsi Jambi. Perumusan kebijakan adalah inti dari seluruh perencanaan 

pembangunan karena berbagai program dan kegiatan harus mengacu pada 

kebijakan yang telah diputuskan. Berbagai rumusan kebijakan selanjutnya 

diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dan pada saat ini 4 

fungsi utama Bappeda Provinsi Jambi yaitu koordinasi, integrasi, sinergi dan 

sinkronisasi dibutuhkan. Faktor ini diduga menjadi salah satu penyebab 

yang mendorong tingginya perspektif stakeholder terhadap kedua 

komponen dalam proses pembangunan. Meskipun demikian, proses lain 

yaitu komunikasi, pembinaan baik dalam proses perencanaan maupun 

implementasi rencana menurut stakeholder juga penting untuk 

menerapkan 9 prinsip GG.  

Jika pada aspek perumusan kebijakan perspektif stakeholder tentang 

penerapan 9 prinsip GG ini relatif sama antara stakeholder vertikal dan 

horizontal tetapi pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Bappeda ada 

perbedaan perspektif antara kedua kelompok (Gambar 4.19.).  

 

 

2,0

3,6

5,2

6,8

8,4

Pelaksanaan Fungsi dan 
Tugas Pokok

Perumusan Kebijakan

Komunikasi PerencanaanPembinaan Perencanaan

Pembinaan Implementasi 

Gambar 4.19.
Perbandingan IPS tentang Implementasi GG Masing-masing 

Kelompok Stakeholder

IPSH

IPSV
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Gambar 4.21 menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi dan tugas 

pokok Bappeda Provinsi Jambi dari sudut pandang stakeholder horizontal 

penerapan 9 prinsip GG memiliki nilai kepentingan yang lebih tinggi  

dibanding stakeholder vertikal. IPSH yang mencapai 8,14 hampir mendekati 

kategori sangat penting (> 8,4) untuk pelaksanaan fungsi dan tugas pokok 

Bappeda Provinsi Jambi. Hal ini mengindiksikan bahwa menurut SKPD di 

lingkungan Pemprov Jambi bahwa penerapan 9 prinsip GG oleh Bappeda 

sangat perlu dalam pelaksanaan 4 fungsi utamanya, yaitu koordinasi, 

integrasi, sinergi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan.  

4.3.7. Aspek Ideologi (Ideology) 

Aspek ideologi (ideology) yaitu perspektif  stakeholder tentang  peran dan 

kedudukan Bappeda Provinsi Jambi terutama dalam pemerintahan. Kata 

ideologi berasal dari bahasa Yunani “idea” dan “logos”. Kata idea 

mengandung arti mengetahui pikiran, melihat dengan budi, sedangkan kata 

logos mengandung arti gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Jadi ideologi 

berarti kumpulan ide atau gagasan, pemahaman-pemahaman, pendapat-

pendapat, atau pengalaman-pengalaman. Istilah ideologi dicetuskan oleh 

Antoine Destutt Tracy (1757 - 1836) seorang ahli filsafat Perancis yang 

mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang pikiran manusia, yang mampu 

menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan, sehingga pada awal 

kemunculannya, ideologi berarti ilmu tentang terjadinya cita-cita, gagasan, 

dan buah pikiran. Berdasarkan kamus Bahasa Indonesia definisi ideologi 

adalah kumpulan konsep bersistem yg dijadikan asas pendapat (kejadian) 

yg memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. 

Mengacu kepada definisi ideologi diatas, maka menurut perspektif 

stakeholder alur pikir Bappeda Provinsi Jambi dalam menyusun konsep 

pembangunan regional dan sektoral menjadi penting guna mencapai tujuan 
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dari suatu pemerintahan. Hal ini terlihat dari distribusi perspektif 

stakeholder yang mayoritas sangat tinggi (37,74%) dan tinggi (20,75%) 

seperti disajikan pada Gambar 4.20. 

 

Proporsi pespektif stakeholder dari aspek ideologi yang terbesar pada 

kategori sangat tinggi (IPS >8,4%) mengindikasikan bahwa konsep-konsep 

pembangunan yang dihasilkan Bappeda Provinsi Jambi sangat menentukan 

keberhasilan pemerintahan. Untuk itu peran dan kedudukan Bappeda 

Provinsi Jambi menurut stakeholder menjadi sangat penting dan hal yang 

sama juga untuk stakeholder dengan IPS 6,8 – 8,4 (tinggi). Meski mayoritas 

stakeholder memiliki persepsi positif tetapi masih ada sebagian stakeholder 

yang memiliki persepsi kurang baik terhadap tentang peran dan kedudukan 

Bappeda Provinsi Jambi. Persepsi kurang baik (IPS rendah dan sangat 

rendah) ini bersumber dari kedua kelompok stakeholder tetapi proporsinya 

lebih besar pada kelompok stakeholder horizontal yaitu SKPD di lingkungan 

pemerintah Provinsi Jambi, seperti disajikan pada Gambar 4.21.   

Sangat Tinggi;  37,74 

Tinggi;  20,75 

Sedang;  22,64 

Rendah;  16,98 

Sangat Rendah;  
1,89 

Gambar 4.20. 
Proporsi Stakeholder Berdasarkan IPS Pada Aspek Ideology 
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Gambar 4.21 menunjukkan bahwa proporsi IPS Horizontal yang tergolong 

kategori rendah dan sangat rendah masing-masing 17,07% dan 2,44%. 

Proporsi perspektif kurang positif yang lebih besar dibanding dengan 

proporsi IPS Vertikal (kategori rendah 16,67%) tidak serta merta membuat 

rata-rata IPS Horizontal lebih rendah dibanding IPS Vertikal (Gambar 4.21b). 

Tingginya proporsi stakeholder dengan perspektif pada kategori sedang 

pada kelompok stakeholder vertikal menyebabkan IPS Horizontal tetap 

lebih tinggi. Berdasarkan sebaran perspektif ini dapat diambil kesimpulan 

sementara khusus untuk aspek ideologi, bahwa masih dibuthkan upaya 

lebih insentif oleh Bappeda Provinsi Jambi untuk menggali berbagai konsep 

pembangunan. Konsep yang dimaksud adalah konsep pembangunan yang 

lebih mampu memberi dampak positif bagi pembangunan regional dan 

sektoral. Melalui upaya ini diharapkan IPS terhadap pentingnya peran dan 

kedudukan Bappeda Provinsi Jambi dalam pembangunan dan 

pemerintahan akan semakin positif.    

  

SHVL 

SHHL 

a. Proporsi  

Gambar 4.21. 
Perbandingan Proporsi dan IPS Terhadap Aspek Ideologi Antar Stakeholder 

b. IPS Rata-rata 



 

 

 

 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perspektif stakeholder 

terhadap peran dan kedudukan Bappeda Provinsi Jambi dalam 

pembangunan dan pemerintahan adalah tinggi (IPS 6,8 – 8,4). Sedangkan, 

secara lebih rinci kesimpulan dan rekomendasi masing-masing aspek dalam 

analisis ROCCIPI sebagai berikut; 

a. Pada aspek regulasi meskipun secara umum IPS pada kategori tinggi 

menurut perspektif stakeholder masih perlu adanya perbaikan dalam 

regulasi daerah yang khusus mengatur peran dan kedudukan Bappeda 

secara lebih rinci dalam pembangunan dan pemerintahan. 

b. Pada aspek peluang, menurut perspektif stakeholder selama ini 

Bappeda Provinsi Jambi dalam pelaksanaan peran dan kedudukannya 

cenderung lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan internal 

termasuk akomodasi terhadap kepentingan sosial politik. 

c. Pada aspek kapasitas berdasarkan peringkat IPS, selayaknya Bappeda 

Provinsi Jambi lebih memprioritaskan peningkatan faktor kapasitas 

individu SDM perencana (kompetensi dan kemampuan) dan diikuti 

dengan faktor kelembagaan (tata hubungan dan kewenangan), 

sedangkan faktor sosial ekonomi dan politik menjadi faktor terakhir.  

d. Aspek komunikasi menurut perspektif stakeholder bahwa peningkatan 

intensitas komunikasi pada tahapan pra-perencanaan dapat lebih fokus 

oleh Bappeda Provinsi Jambi dalam rangka menjalankan peran dan 

kedudukan dalam pembangunan dan pemerintahan.   
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e. Pada aspek kepentingan menurut perspektif stakeholder bahwa 

keberadaan Bappeda Provinsi Jambi sampai saat ini masih penting 

dalam upaya pencapaian target pembangunan. Pada sisi pembangunan 

regional koordinasi dan sinergi antar wilayah akan berdampak pada 

distribusi pembangunan, keselarasan program dengan potensi dan 

kebutuhan daerah, efektifitas dan efisiensi anggaran pembangunan, 

sedangkan pada sisi pembangunan sektoral adanya sinergi antar sektor 

memiliki dampak ganda (multiplier effect) bagi perekonomian berbasis 

komoditas unggulan daerah. 

f. Pada aspek proses menurut perspektif stakeholder bahwa 9 prinsip 

good government penting diimplementasikan oleh Bappeda Provinsi 

Jambi terutama dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan 4 fungsi 

dan tugas pokok Bappeda yaitu koordinasi, integrasi, sinergi dan 

sinkronisasi perencanaan pembangunan regional dan sektoral.  

g. Pada aspek ideologi meskipun secara umum IPS berada pada kategori 

tinggi tetapi menurut perspektif stakeholder Bappeda Provinsi Jambi 

masih perlu mengembangkan konsep-konsep pembangunan yang lebih 

memiliki dampak positif bagi perkembangan regional dan sektoral. 
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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 

KRITERIAN JAWABAN 

Kriteria Perspektif Kriteria Tingkat Kepentingan Kriteria Tingkat Kepuasan 

SS = Sangat Setuju SP = Sangat Penting SM = Sangat Memuaskan  

ST = Setuju PT = Penting   MS = Memuaskan 

CS = Cukup Setuju CP = Cukup Penting CM = Cukup Memuaskan 

KS = Kurang Setuju KP = Kurang Penting KM = Kurang Memuaskan 

TS = Tidak Setuju TP = Tidak Penting TM = Tidak Memuaskan 
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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 
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PERSPEKTIF TERHADAP PERANAN DAN KEDUDUKAN BAPPEDA PROVINSI JAMBI 

RULE: Perspektif stakeholder tentang regulasi kedudukan dan peranan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam 
pemerintahan dan pembangunan, yaitu: 
a. UU No 32 tahun 2004 pasal 140 ayat (2), Perencanaan Pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan 

daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh BAPPEDA (Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah). 

b. UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan 
pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur dibantu Kepala BAPPEDA menyelenggarakan koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota. 

c. Perda Provinsi Jambi No. 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan BAPPEDA Provinsi Jambi, bahwa BAPPEDA 
memiliki tugas pokok yaitu Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang 
Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan fungsi sebagai:  

 Perumusan kebijakan teknis perencanan pembangunan daerah,  

 Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah,  

 Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah, dan  

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

PERTANYAAN RESPON/PERSPEKTIF  

1. Regulasi tentang peran dan kedudukan BAPPEDA dalam UU No. 32 
tahun 2004 sudah selaras dan mendukung UU Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional No 25 tahun 2004  

SS ST CS KS TS 
 

2. Perda No. 15 yang mengatur tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sudah 
selaras dengan peran dan kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi saat ini 

SS ST CS KS TS 
 

3. Berdasarkan kedua regulasi (item 1), apakah Bapak/Ibu setuju dengan peran dan kedudukan BAPPEDA 
sebagai pelaksana atau penanggung jawab dalam hal: 

a. KOORDINASI Perencanaan dan Pembangunan SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI Perencanaan dan Pembangunan SS ST CS KS TS 
 

c. SINERGI Perencanaan dan Pembangunan SS ST CS KS TS 
 

d. SINKRONISASI Perencanaan dan Pembangunan SS ST CS KS TS 
 

4. Apakah saudara setuju jika 4 (empat) tugas pokok dan fungsi dalam Perda No. 15 tahun 2009 sudah cukup 
mendukung peran dan kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam 

a. KOORDINASI Perencanaan dan Pembangunan  SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI Perencanaan dan Pembangunan  SS ST CS KS TS 
 

c. SINKRONISASI Perencanaan dan Pembangunan  SS ST CS KS TS 
 

d. SINERGI Perencanaan dan Pembangunan  SS ST CS KS TS 
 

5. Apakah 4 tugas pokok tersebut sudah cukup bagi BAPPEDA Provinsi 
Jambi untuk memperkuat peran dan kedudukannya dalam pemerintahan 
dan pembangunan 

 Sudah  Belum 
 

Jika “Belum” apakah fungsi dan tugas pokok yang sebaiknya juga dapat diberikan kepada BAPPEDA Provinsi 
Jambi (sebutkan) 

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

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

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

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

………………………………...................................................................................................................................... 
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Catatan (Jika ada):  
Kritik dan saran tentang regulasi (aturan) tentang peran dan kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi 

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

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

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

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

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

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

OPPORTUNITY: perspektif tentang peluang BAPPEDA Provinsi Jambi dalam  melakukan inovasi  dan adaptasi 
perencanaan pembangunan yang aspiratif atau sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat 

PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN 

1. Peran dan kedudukan yang ditetapkan melalui regulasi telah memberikan 
banyak ruang bagi BAPPEDA untuk melakukan INOVASI (pembaharuan) 
dalam perencanaan pembangunan. 

SS ST CS KS TS 
 

2. Tugas pokok dan fungsi yang telah dilimpahkan guna melaksanakan peran 
dan kedudukan BAPPEDA memberi ruang bagi BAPPEDA untuk 
melakukan INOVASI (pembaharuan) dalam perencanaan pembangunan. 

SS ST CS KS TS 
 

3. Peran dan kedudukan yang ditetapkan melalui regulasi telah memberikan 
banyak ruang bagi BAPPEDA untuk menyesuaikan perencanaan 
pembangunan dengan kebutuhan daerah. 

SS ST CS KS TS 
 

4. Tugas pokok dan fungsi yang telah dilimpahkan guna melaksanakan peran 
dan kedudukan BAPPEDA memberi ruang bagi BAPPEDA untuk 
penyesuaian rencana pembangunan dengan kebutuhan daerah. 

SS ST CS KS TS 
 

5. Kondisi Internal pemerintahan saat ini telah memberikan DUKUNGAN BESAR bagi pelaksanaan peran dan 
kedudukan BAPPEDA untuk melakukan INOVASI (pembaharuan) dan ADAPTASI (penyesuaian) perencanaan 
dengan kebutuhan, yaitu: 

a. Perubahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi atau perubahan 
dari orde baru menjadi orde reformasi 

SS ST CS KS TS 
 

b. Perubahan dari sistem perencanaan pembangunan dari atas (top 
down) menjadi sistem perencanaan aspiratif (bottom up) 

SS ST CS KS TS 
 

c. Perubahan dari UU No. 22 tahun 1999 ke UU No. 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah 

SS ST CS KS TS 
 

d. Perubahan dari UU No. 32 tahun 2004 ke UU No. 12 tahun 2008 
tentang perubahan ke-2 UU.32 tahun 2004 tentang Pemda  

SS ST CS KS TS 
 

e. Perubahan dari UU No. 25/1999 ke UU No. 33/2004 tentang 
perimbangan keuangan pusat dan daerah 

SS ST CS KS TS 
 

f. Perubahan tatacara pemilihan kepala daerah (gubernur) dari 
pemilihan oleh DPRD menjadi pemilihan langsung 

SS ST CS KS TS 
 

g. Kondisi sosio politis dalam sistem pemerintahan daerah yang terjadi 
pada saat sekarang atau hubungan exekutif, legislatif dan yudikatif 

SS ST CS KS TS 
 

h. Perubahan pola pengelolaan pemerintahan menuju Good 
Government (tatakelola pemerintahan yang baik) 

SS ST CS KS TS 
 

6. Kondisi lingkungan eksternal (luar) berikut telah memberikan DUKUNGAN BESAR bagi pelaksanaan peran 
dan kedudukan BAPPEDA untuk melakukan INOVASI (pembaharuan) dan ADAPTASI (penyesuaian) 
perencanaan dengan kebutuhan, yaitu: 

a. Tuntutan akan adanya transparansi anggaran dan perencanaan 
pembangunan 

SS ST CS KS TS 
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b. Demokratisasi berupa kebebesan berpendapat dalam masyarakat SS ST CS KS TS 
 

c. Tuntutan akan penegakan HAM (Hak Azasi Manusia SS ST CS KS TS 
 

d. Kebebasan Pers   SS ST CS KS TS 
 

e. Upaya penegakan hukum  SS ST CS KS TS 
 

f. Akselerasi pembangunan melalui program MP3EI SS ST CS KS TS 
 

g. Perkembangan kawasan regional ASEAN (AFTA) SS ST CS KS TS 
 

h. Perkembangan kawasan perdagangan bebas AC-AFTA  SS ST CS KS TS 
 

i. Perkembangan kawasan APEC (Kawasan Asia Pacifik) SS ST CS KS TS 
 

j. Perkembangan global tentang MDGs (Millenium Development Goals) SS ST CS KS TS 
 

7. Dari beberapa faktor internal dan eksternal diatas, menurut anda masih adakah faktor pendukung lain bagi 
penguatan peran dan kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsinya. Sebut dan jelaskan! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Catatan (Jika ada):  

Kritik dan saran dalam memperluas peluang BAPPEDA Provinsi Jambi dalam melakukan inovasi dan adaptasi 
perencanaan pembangunan 

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

  

CAPACITY: perspektif stakeholder tentang pentingnya kompetensi dan kapasitas sumberdaya perencanaan di 
BAPPEDA Provinsi Jambi baik secara individual (tenaga perencana) maupun kelembagaan 
(organisasi). 

PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN 

1. Sumberdaya atau tenaga perencana memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai kedudukan Bappeda Provinsi 
Jambi, dalam pelaksanaan peranannya sebagai: 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SP PT CP KP TP 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SP PT CP KP TP 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SP PT CP KP TP 
 

d. SINKRONISASI perencanaan dan penganggaran pembangunan SP PT CP KP TP 
 

2. Sumberdaya atau tenaga perencana memiliki kapasitas (kemampuan) yang sesuai kedudukan Bappeda 
Provinsi Jambi, dalam pelaksanaan peranannya sebagai: 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SP PT CP KP TP 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SP PT CP KP TP 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SP PT CP KP TP 
 

d. SINKRONISASI perencanaan dan penganggaran pembangunan  SP PT CP KP TP 
 



Bappeda Provinsi Jambi, 2013 

6 

    

3. Wewenang sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi mampu menjadi faktor pendorong 
keberhasilan implementasi kedudukan dan peranan Bappeda Provinsi Jambi, dalam 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SS ST CS KS TS 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

d. SINKRONISASI perencanaan dan penganggaran pembangunan  SS ST CS KS TS 
 

4. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jambi mampu menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi 
kedudukan dan peranan Bappeda Provinsi Jambi, dalam 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SS ST CS KS TS 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

d. SINKRONISASI perencanaan dan penganggaran pembangunan  SS ST CS KS TS 
 

5. Tatahubungan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu menjadi faktor pendorong keberhasilan 
implementasi kedudukan dan peranan Bappeda Provinsi Jambi, dalam 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SS ST CS KS TS 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

d. SINKRONISASI perencanaan dan penganggaran pembangunan  SS ST CS KS TS 
 

6. Tatahubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif (kondisi sosio politis) mampu menjadi faktor 
pendorong keberhasilan implementasi kedudukan dan peranan Bappeda Provinsi Jambi, dalam 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SS ST CS KS TS 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

d. SINKRONISASI perencanaan pembangunan antara pusat dan 
daerah 

SS ST CS KS TS 
 

7. Struktur organisasi Pemerintah Daerah (SKPD) mampu menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi 
kedudukan dan peranan Bappeda Provinsi Jambi, dalam 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SS ST CS KS TS 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

d. SINKRONISASI perencanaan pembangunan antara pusat dan 
daerah 

SS ST CS KS TS 
 

8. Perkembangan sosial ekonomi dan budaya (demokratisasi, HAM, dan transparansi) wilayah Provinsi Jambi 
mampu menjadi faktor pendorong keberhasilan implementasi kedudukan dan peranan Bappeda Provinsi Jambi, 
dalam 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SS ST CS KS TS 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

d. SINKRONISASI perencanaan pembangunan antara pusat dan 
daerah 

SS ST CS KS TS 
 

Catatan (Jika ada):  
Kritik dan saran dalam peningkatan kapasitas sumberdaya BAPPEDA Provinsi Jambi dalam proses perencanaan 

pembangunan 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….............................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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COMMUNICATION: perspektif stakeholder tentang kemampuan BAPPEDA dalam melakukan komunikasi dua arah 
baik vertikal maupun horizontal 

PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN 

1. Bappeda Provinsi Jambi telah memulai komunikasi sebelum proses 
perencanaan dengan menyediakan data dan informasi tentang rencana 
pembangunan daerah  

SS ST CS KS TS 
 

2. Proses komunikasi oleh Bappeda Provinsi Jambi sebelum proses 
penyusunan rencana pembangunan mampu memberikan arahan jelas 
tentang orientasi pembangunan  

SS ST CS KS TS 
 

3. Bappeda Provinsi Jambi secara insentif melakukan komunikasi selama 
proses perencanaan pembangunan dilaksanakan 

SS ST CS KS TS 
 

4. Bappeda Provinsi Jambi selalu mengedepankan komunikasi dua arah 
selama proses perencanaan pembangunan  

SS ST CS KS TS 
 

5. Bappeda Provinsi Jambi menyampaikan secara transparan dasar 
pertimbangan usulan rencana pihak terkait baik yang diakomodir 
maupun yang tidak diakomodir 

SS ST CS KS TS 
 

6. Bappeda Provinsi Jambi membuka peluang untuk “umpan balik” 
sebelum proses pengambilan keputusan rencana pembangunan 
dilakukan 

SS ST CS KS TS 
 

7. Bappeda Provinsi Jambi mengumumkan secara transparan data dan 
informasi daftar usulan rencana pembangunan pihak terkait yang 
diakomodir (setuju dianggarkan) 

SS ST CS KS TS 
 

8. Selama proses komunikasi yang dikembangkan Bappeda Provinsi Jambi 
menggunakan prinsip-prinsip keseimbangan antar stakeholder  

SS ST CS KS TS 
 

9. Proses komunikasi yang diterapkan sesuai kedudukan Bappeda Provinsi Jambi dalam pemerintahan dan 
pembangunan, sudah berjalan baik dalam hal pelaksanaan peranannya dalam; 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SS ST CS KS TS 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SS ST CS KS TS 
 

d. SINKRONISASI perencanaan pembangunan antara pusat dan 
daerah 

SS ST CS KS TS 
 

Catatan (Jika ada):  
Kritik dan saran dalam peningkatan efektifitas dan efisiensi komunikasi BAPPEDA Provinsi Jambi dengan 

stakeholder lain dalam pemerintahan dan pembangunan 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………............................
....................................................................................................................................................................................... 

INTEREST: perspektif tentang dampak positif implementasi peranan dan kedudukan Bappeda Provinsi Jambi bagi 
kepentingan stakeholder. 

PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN 

1. Peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi sesuai dengan kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam 
pemerintahan dan pembangunan agar berdampak postif maka penting harus disesuaikan dengan: 

a. Pencapaian Visi dan Misi pembangunan Provinsi Jambi SP PT CP KP TP 
 

b. Pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten/Kota atau SKPD SP PT CP KP TP 
 

c. Pelaksanaan pembangunan sesuai Rencana Tataruang Wilayah 
Provinsi Jambi 

SP PT CP KP TP 
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d. Pelaksanaan pembangunan sesuai Rencana Tataruang Wilayah 
Kabupaten/Kota 

SP PT CP KP TP 
 

e. Pencapaian target pembangunan sesuai RPJM Provinsi Jambi SP PT CP KP TP 
 

f. Pencapaian target pembangunan sesuai RPJM Kabupaten/Kota atau 
Renstra SKPD 

SP PT CP KP TP 
 

2. Pada sisi lain peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinergi sesuai kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi 
diharapkan potensial berdampak positif bagi:  

a. Distribusi program pembangunan yang lebih merata (adil) antar 
wilayah/sektor 

SS ST CS KS TS 
 

b. Pengembangan program pembangunan yang sesuai dan selaras 
dengan potensi wilayah 

SS ST CS KS TS 
 

c. Pengembangan program pembangunan yang sesuai kebutuhan 
daerah/sektor 

SS ST CS KS TS 
 

d. Spesialisasi program sesuai dengan keunggulan masing-masing 
wilayah 

SS ST CS KS TS 
 

e. Perluasan jangkauan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat  SS ST CS KS TS 
 

f. Efisiensi dan efektifitas anggaran pembangunan wilayah/sektoral SS ST CS KS TS 
 

Catatan (Jika ada):  
Kritik dan saran dalam peningkatan dampak positif pelaksanaan peranan koordinasi, integrasi, sinergi, dan 

sinkronisasi sesuai kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….............................
........................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PROCESS: perspektif stakeholder tentang pentingnya proses atau mekanisme perencanaan dalam pelaksanaan 
peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi sesuai dengan kedudukan BAPPEDA Provinsi 
Jambi   

PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN 

1. Peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi sesuai kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam 
pemerintahan dan pembangunan seharusnya dilakukan sesuai tatakelola pemerintahan yang baik (Good 
Governance) sesuai PP No. 101 tahun 2000 sebagai berikut:  
a. Proses perencanaan melalui mekanisme yang telah ditentukan 

(PROFESIONALITAS) 
SS ST CS KS TS 

 

b. Perencanaan harus dapat dipertanggung jawabkan 
(AKUNTABILITAS) 

SS ST CS KS TS 
 

c. Keterbukaan proses perencanaan pembangunan harus terjaga 
(TRANSPARANSI) 

SS ST CS KS TS 
 

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

SS ST CS KS TS 
 

e. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat 
(DEMOKRASI) 

SS ST CS KS TS 
 

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

SS ST CS KS TS 
 

g. Meminimalisir pemborosan anggaran pembangunan (EFISIENSI) SS ST CS KS TS 
 

h. Sesuai dengan aturan yang berlaku (SUPREMASI HUKUM) SS ST CS KS TS 
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i. Dapat diterima oleh para stakeholder dan masyarakat karena  SS ST CS KS TS 
 

- Akomodir terhadap kepentingan daerah/sektoral (AKOMODATIF) SS ST CS KS TS 
 

- Melibatkan partisipasi stakeholder dalam pengambilan 
keputusan (PARTISIPATIF) 

SS ST CS KS TS 
 

2. Pada pelaksanaan peranan Bappeda Provinsi Jambi sesuai kedudukananya maka pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi sebagai berikut 

a. Perumusan kebijakan teknis perencanan pembangunan daerah,  SS ST CS KS TS 
 

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah,  SS ST CS KS TS 
 

c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan  SS ST CS KS TS 
 

d. Pelaksanaan tugas khusus lain yang diberikan oleh Gubernur  SS ST CS KS TS 
 

3. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan oleh BAPPEDA Provinsi Jambi sesuai peran dan 
kedudukannya dilakukan melalui suatu proses yang 

a. Berjenjang atau terstruktur  SS ST CS KS TS 
 

b. Tepat waktu atau sesuai jadual SS ST CS KS TS 
 

c. Berbasis data dan informasi  SS ST CS KS TS 
 

d. Berpedoman pada hasil evaluasi SS ST CS KS TS 
 

4. Komunikasi dalam upaya koordinasi rencana pembangunan daerah oleh BAPPEDA Provinsi Jambi sesuai 
peran dan kedudukannya dilakukan pada saat: 

a. Setelah evaluasi pembangunan tahun anggaran sebelumnya  SS ST CS KS TS 
 

b. Sebelum proses pembahasan rencana pembangunan disusun SS ST CS KS TS 
 

c. Pada saat pembahasan rencana pembangunan dilakukan SS ST CS KS TS 
 

d. Pasca pengambilan keputusan rencana pembangunan dilakukan  SS ST CS KS TS 
 

5. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Provinsi Jambi 
sesuai peran dan kedudukannya dilakukan melalui kegiatan yang 

a. Rutin, terjadwal dan tersturktur (diklat, workshop, seminar, dll)  SS ST CS KS TS 
 

b. Khusus sesuai sektor binaan dengan narasumber internal plus 
eksternal 

SS ST CS KS TS 
 

c. Insidental saat proses penyusunan dan pembahasan rencana 
pembangunan 

SS ST CS KS TS 
 

d. Terdesentralisasi sesuai karakteristik wilayah binaan SS ST CS KS TS 
 

6. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA Provinsi Jambi 
sesuai peran dan kedudukannya dilakukan melalui kegiatan yang 

e. Rutin, terjadwal dan tersturktur (diklat, workshop, seminar, dll)  SS ST CS KS TS 
 

a. Khusus sesuai sektor binaan dengan narasumber internal plus 
eksternal 

SS ST CS KS TS 
 

b. Insidental saat proses penyusunan dan pembahasan rencana 
pembangunan 

SS ST CS KS TS 
 

c. Terdesentralisasi sesuai karakteristik wilayah binaan SS ST CS KS TS 
 

Catatan (Jika ada):  
Kritik dan saran dalam perbaikan proses perencaan pembangunan dalam pelaksanaan peran koordinasi, integrasi, 

sinergi, dan sinkronisasi sesuai kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...............………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IDEOLOGY: perspektif  stakeholder  tentang  pentingnya  peranan dan kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi 
dalam pemerintahan dan pembangunan 

PERTANYAAN PILIHAN JAWABAN 

1. Berdasarkan kepada bagian dan item-item pertanyaan sebelumnya maka peranan dan kedudukan BAPPEDA 
Provinsi Jambi pada saat ini dalam: 

a. KOORDINASI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SP PT CP KP TP 
 

b. INTEGRASI perencanaan pembangunan antar sektoral  SP PT CP KP TP 
 

c. SINERGI perencanaan pembangunan antar wilayah dan sektor SP PT CP KP TP 
 

d. SINKRONISASI perencanaan pembangunan antara pusat dan 
daerah 

SP PT CP KP TP 
 

2. Berdasarkan kepada bagian dan item-item pertanyaan sebelumnya maka peranan dan kedudukan BAPPEDA 
Provinsi Jambi pada saat ini menjadi penting dalam: 

a. Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah  SP PT CP KP TP 
 

b. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan sesuai RTRW  SP PT CP KP TP 
 

c. Pencapaian target dan tujuan pembangunan dalam RPJM SP PT CP KP TP 
 

d. Pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan reguler (tahunan)  SP PT CP KP TP 
 

3. Berdasarkan kepada bagian dan item-item pertanyaan sebelumnya maka tugas pokok dan fungsi BAPPEDA 
Provinsi Jambi pada saat ini menjadi penting dalam: 

a. Perumusan kebijakan teknis perencanan pembangunan daerah,  SP PT CP KP TP 
 

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah,  SP PT CP KP TP 
 

c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang perencanaan pembangunan 
daerah, dan  

SP PT CP KP TP 
 

d. Pelaksanaan tugas khusus lain yang diberikan oleh Gubernur  SP PT CP KP TP 
 

Catatan (Jika ada):  
Kritik dan saran dalam peningkatan peran dan kedudukan BAPPEDA Provinsi Jambi dalam pemerintahan dan 

pembangunan 
 

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

 

TERIMA KASIH, WASSALAM 
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