PEMERINTAH KABUPATEN
NGAWI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur alhamdulillah serta berkat rahmat Tuhan Yang
Maha Esa dan dukungan dari semua staf Bappelitbang, maka penyusunan Rencana
Strategi (Renstra) Bappelitbang Tahun 2016 – 2021 dapat terselesaikan.
Penyusunan Renstra merupakan kewajiban seluruh OPD dalam mendukung
program Bupati Kabupaten Ngawi dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah . Renstra
Bappelitbang memuat program dan kegiatan Bappelitbang yang direncanakan untuk
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan
tahapan

kegiatan

yang

melibatkan

berbagai

unsur

pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)

dan

Rencana

Strategis

Organisasi

Perangkat

Daerah

(Renstra-OPD). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh
Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

(BAPPELITBANG), sedangkan penyusunan Renstra OPD disusun oleh
OPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Undang-undang
Perencanaan

Nomor

Pembangunan

25

Tahun

Nasional,

2004

tentang

mengamanatkan

Sistem
bahwa

pelaksanaan tugas fungsi dan kewenangan OPD dituangkan dalam
dokumen

perencanaan

lima

tahunan

yang

selanjutnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi

disebut

Perangkat

Daerah (Renstra OPD). Perencanaan strategis merupakan langkah
awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah, serta
memerlukan integerasi antar keahlian SDM dengan sumber daya lain
sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis

nasional

dan

regional.

Analisis

terhadap

lingkungan

organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang
sangat

penting

dalam

memperhitungkan

kekuatan

(strength),

kelemahan (weaknes), peluang (opportunities) dan tantangan /kendala
(threats) yang ada.
Rencana Strategis Bappelitbang Kab. Ngawi Tahun 2016 – 2021

Bab I-1

Rencana Strategis Bappelitbang Kabupaten Ngawi Tahun 20162021 memiliki hubungan dengan berbagai dokumen perencanaan
lainnya, yakni disusun dengan memperhatikan Renstra Bappenas dan
Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur. Selain mempertimbangkan
asas kesinambungan dari arah pembangunan yang termuat dalam
Renstra kementrian dan provinsi, juga mempertimbangkan arah
pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yaitu :
rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Apabila
hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung
sudah terlampaui, dengan mempertimbangkan fungsi tata ruang dan
lingkungan hidup tersebut maka analisis terhadap kedua dokumen
tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan
kegiatan

pelayanan

OPD

yang

berimplikasi

negatif

terhadap

lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan OPD
yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program
dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi.
Organisasi

Perangkat

Daerah

(OPD)

merupakan

unsur

penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai
keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik.
Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang
merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar
yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap
OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai
dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD
untuk jangka waktu lima tahun.
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Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan
Renstra

OPD

terdiri

dari

tahapan

sebagai

berikut: persiapan

penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD,
penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra
OPD.

Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian

dan

Pengembangan (Bappelitbang) sesuai tugasnya dalam membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah perlu menyusun suatu rencana
strategis agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan
meningkatkan
pencapaian

akuntabilitas

hasil.

kinerja

Bappelitbang

yang

sebagai

berorientasi
lembaga

kepada

teknis

yang

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan
pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk
mendukung pelaksanaan tupoksi Bappelitbang diperlukan suatu
dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan
fokus program dalam lima tahun mendatang.

Dokumen

Bappelitbang

tersebut

dengan

perencanaan

pembangunan

harus

terintegrasi

jangka

menengah

Renstra
dokumen

yaitu

RPJMD

Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021.
Renstra merupakan komitmen Bappelitbang yang digunakan
sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan
penyelenggaraan

pemerintahan

khususnya

dalam

kebijakan

perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi serta sebagai pedoman
dan

acuan

dalam

mengembangkan

dan

meningkatkan

kinerja

sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappelitbang
dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki,
serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung
pencapaian Visi Kabupaten Ngawi, yaitu “NGAWI SEJAHTERA,
BERAKHLAK BERBASIS PEDESAAN SEBAGAI BAROMETER JAWA
TIMUR”.
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1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan rencana strategis ini adalah :
( 1 ). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
( 2 ). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
( 3 ). Landasan Operasional :
1. Undang-undang

Nomor

28

Penyelenggaraan

Negara

yang

Tahun
Bersih

2000
dan

tentang

Bebas

dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan

Pemerintah

Pengganti

Undang

–

Undang

Nomor 2 Tahun 2014 dan Perubahan Kedua dengan
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan
Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian

Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan

Pemerintah

Republik

Indonesia

Nomor

18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
Tentang

Petunjuk

Teknis

Penyusunan

dan

Penetapan

Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah

Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,
Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi
Tahun 2010-2030;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220).
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1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Renstra Bappelitbang Kabupaten Ngawi
Tahun

2016-2021

pembangunan

yang

adalah

sebagai

memberikan

arah

dokumen
kebijakan

perencanaan
dan

pedoman

pelaksanaan program dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima)
tahun kedepan yang mengacu pada Visi, Misi RPJMD Kabupaten
Ngawi Tahun 2016-2021.
Tujuan Penyusunan Renstra Bappelitbang Kabupaten Ngawi
Tahun 2016-2021 adalah:
1. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappelitbang
sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai
target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daearah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016-2021.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja)
Bappelitbang Kabupaten Ngawi.
3. Menjadi acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam
bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
2.4. Tantangan

dan

Peluang

Pengembangan

Pelayanan

Organisasi Perangkat Daerah
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BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra
3.4 Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV Tujuan Dan Sasaran
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan
5.1. Strategi dan Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
6.1. Program Bappelitbang Lima Tahun Ke Depan
6.2. Kegiatan Bappelitbang Lima Tahun Ke Depan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII Peutup
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Gambaran

pelayanan

yang

dilaksanakan

pada

Bappelitbang

Kabupaten Ngawi terdiri dari :
1. Penyusunan

Dokumen

perencanaan,

yaitu

penyusunan

rencana

pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)

dan

Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta

asistensi penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja OPD
dan dokumen perencanaan yang terkait dengan anggaran seperti
KUA-PPAS dan dokumen lain, serta fasilitasi umum perencanaan
pembangunan desa.
2. Penyusunan

rencana

induk (masterplan),

rencana

umum,

studi

kelayakan kegiatan fisik dan non fisik pembangunan daerah.
3. Penataan

ruang

dan

pengendalian

pemanfaatan

ruang,

yaitu

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana kawasan
strategis daerah.
4. Penyusunan perencanaan di bidang ekonomi, yaitu penyusunan PDRB,
profil daerah dan potensi unggulan daerah.
5. Penyusunan

perencanaan

penanggulangan

di

kemiskinan,

bidang

pemerintahan

kesejahteraan

dan

rakyat,

aparatur,

pendidikan,

kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan tenaga kerja.
6. Monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, berupa
pendataan dan analisis kinerja pembangunan daerah yang dilakukan
oleh seluruh OPD serta penyediaan data umum pembangunan daerah.
7. Penelitian dan pengembangan, yaitu penguatan sistem inovasi daerah,
kajian bidang pemerintahan dan bidang perekonomian pembangunan.
8. Pelayanan ketatausahaan Bappelitbang, berupa pengelolaan program
dan

kegiatan

Bappelitbang,

pengelolaan

keuangan

Bappelitbang,

pengelolaan kepegawaian Bappelitbang dan ketatausahaan umum lainnya.
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2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Bappelitbang Kabupaten Ngawi yang terbentuk berdasarkan
Peraturan Daerah

Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, Inspektorat (Lembaran
Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 09) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2011
(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Ngawi

Tahun

2011

Nomor

17)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi nomor 220) dan
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Perlu
mengatur kembali tugas, fungsi dan kewenangan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
Kedudukan, tugas, fungsi

dan kewenangan Bappelitbang

Kabupaten Ngawi diuraikan sebagai berikut :
Kedudukan : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan
Perencanaan

dipimpin

oleh

Pembangunan,

Kepala
Penelitian

Badan
dan

Pengembangan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Tugas

: Penyelenggaraan,
kebijakan

penyusunan

daerah

di

dan

bidang

pelaksanaan
perencanaan

pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta
tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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Fungsi

:

1. Perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

perencanaan

pembangunan, penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian

penyusunan

perencanaan

pembangunan,

penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
mempunyai Kewenangan :
1. Pelaksanaan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

daerah

bidang ekonomi, pemerintahan dan kemasyarakatan, prasarana
wilayah serta penelitian dan pengembangan;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan perencanaan
dan pengendalian pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
kabupaten;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan wilayah
tertinggal dan perbatasan;
5. Penyusunan dan penyerasian perencanaan pengembangan wilayah
dan penataan ruang;

6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan
daerah;
7. Pelaksanaan

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

perencanaan pembangunan;
8. Perumusan kebijakan pemerintah daerah dibidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan;
9. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian,
pemerintahan dan kemasyarakatan, dan prasarana wilayah; dan

10. Penyelenggaraan

kerjasama

dengan

lembaga

untuk

mengembangkan penelitian dan pengembangan.
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Struktur Organisasi
Susunan organisasi Bappelitbang terdiri dari :
1. Kepala;
2. Sekretariat;
3. Bidang Ekonomi;
4. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
5. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat

dipimpin

oleh

seorang

Sekretaris

sedangkan

masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada
Kepala Badan.
Uraian tugas dari masing-masing struktur adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

perencanaan, keuangan, dan umum serta tugas-tugas lain yang
diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk

melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai

fungsi.:
a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan tahunan,
jangkah menengah dan jangka panjang;
b. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
c. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kearsipan;
d. Pengelolaan

administrasi

kepegawaian

dan

kesejahteran

pegawai;
e. Pengelolaan dan inventarisasi barang:
f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan tugasnya.
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Sekretariat membawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Umum.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub

Bagian

yang

dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggungjawab kepada Sekretaris.
1. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas :
a. Menyiapkan

bahan-bahan

untuk

perumusan

dan

penyusunan program;
b. Menghimpun semua permasalahan serta usulan dari
satuan organisasi;
c. Menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan
program dan proyek;
d. Melaksanakan

dan

mengkoordinasikan

penyusunan

program;
e. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis; dan
f. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Menyusun rencana kegiatan pembangunan tahunan;
h. Melakukan

evaluasi

rencana

kegiatan

pembangunan

tahunan;
i. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
a. Melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana
anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak
langsung;
b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan belanja
langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
c. Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran
keuangan dinas lainnya;
Rencana Strategis Bappelitbang Kab. Ngawi Tahun 2016 - 2021

Bab II-5

d. melakukan

penyusunan

laporan

pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan; dan
e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
a. Melaksanakan

urusan

surat

menyurat,

pengetikan,

penggandaan dan kearsipan;
b. Melakukan

penyusunan

melaksanakan
memelihara

rencana

kegiatan-kegiatan
perlengkapan,

kebutuhan
tata

peralatan

dan

usaha

serta

kantor

dan

keamanan kantor;
c. Mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas
dan tugas keprotokolan;
d. Melakukan penyiapan dan penyajian informasi;
e. Melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian;
f.

Melakukan

urusan

administrasi

untuk

pengusulan

kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat;
g. Melakukan

pengembangan

karier,

kesejahteraan

dan

disiplin pegawai;
h. Melakukan

kegiatan-kegiatan

dokumentasi,

informasi

serta pengelolaan perpustakaan;
i.

Mengelola

perlengkapan

dan

peralatan

kantor

serta

inventarisasi aset; dan
j.

Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Bidang Ekonomi
Bidang Ekonomimempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas

di

Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian,

dan

Pengembangan di Bidang Ekonomi serta tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
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Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Ekonomi mempunyai fungsi :
a.

Penyusunan program bidang ekonomi;

b.

Penyusunan
meliputi

perencanaan
pertanian,

pembangunan

koperasi,

usaha

bidang
mikro

ekonomi

kecil

dan

menengah, transmigrasi, perdagangan, perindustrian, tenaga
kerja serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata;
c.

Pelaksanaan

koordinasi

dan

sinkronisasi

pembangunan bidang ekonomi meliputi

perencanaan

pertanian, koperasi,

usaha mikro kecil dan menengah, transmigrasi, perdagangan,
perindustrian, tenaga kerja serta pengembangan dunia usaha
dan pariwisata;
d.

Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi
meliputi

pertanian,

koperasi,

usaha

mikro

kecil

dan

menengah, transmigrasi, perdagangan, perindustrian, tenaga
kerja serta pengembangan dunia usaha dan pariwisata; dan
e.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Ekonomi membawahi :
a.

Sub Bidang Pertanian;

b.

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Transmigrasi, Industri dan Perdagangan; dan

c.

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Seorang Kepala

Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Ekonomi.
1. Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas :
a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

perencanaan

pembangunan bidang pertanian;
b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

padu

serasi

perencanaan pembangunan bidang pertanian;
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c. Menyiapkan

bahan

inventarisasi

permasalahan

pembangunan bidang pertanian; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Transmigrasi, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan

bahan

pembangunan

penyusunan

bidang

koperasi

perencanaan

dan

usaha

micro

transmigrasi, industri dan perdagangan serta tenaga kerja;
b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

padu

serasi

perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha
mikro, transmigrasi, industri dan perdagangan serta
tenaga kerja;
c. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

padu

serasi

perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha
mikro, transmigrasi, industri dan perdagangan, serta
tenaga kerja; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
mempunyai tugas :
a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

perencanaan

pembangunan bidang pengembangan dunia usaha dan
pariwisata;
b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

paduserasi

perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia
usaha dan pariwisata;
c. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

paduserasi

perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia
usaha dan pariwisata; dan
d. Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala Bidang Ekonomi sesuai dengan bidang tugasnya.
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3. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai
tugas

melaksanakan

Pembangunan,

sebagian

Penelitian

dan

tugas

Badan

Perencanaan

Pengembangan

di

bidang

Pemerintahan dan Kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan

program

bidang

pemerintahan

dan

kemasyarakatan;
b. pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pemerintahan,
kemasyarakatan, dan kesejahteraan rakyat serta kerja sama
antar daerah;
c. pelaksanaan

pengkoordinasian

dan

memadukan

rencana

pembangunan di bidang pemerintahan, aparatur, kesejahteraan
rakyat dan kemasyarakatan serta kerja sama antar daerah;
d. pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang
pemerintahan, kemasyarakatan dan kesejahteran rakyat lintas
sektor dan lintas kabupaten; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan membawahi :
a. Sub Bidang Pemerintahan;
b. Sub Bidang Kemasyarakatan; dan
c. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub
Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pemerintahan dan
Kemasyakatan.
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1. Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup
pemerintahan dan aparatur serta kerjasama pemerintah
daerah;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program
pembangunan lingkup pemerintahan dan aparatur serta
kerjasama pemerintah daerah;
c. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
mensinergikan rencana program pembangunan lingkup
pemerintahan; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
BidangPemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan
bidang tugasnya
2.

Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup
kemasyarakatan;
b. Menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana

program

pembangunan lingkup kemasyarakatan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
mensinergikan rencana program pembangunan lingkup
kemasyarakatan; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatansesuai dengan
bidang tugasnya.
3.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan lingkup
kesejahteraan rakyat;
b. Menyiapkan

bahan

penyusunan

rencana

program

pembangunan lingkup kesejahteraan rakyat;
c. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
mensinergikan rencana program pembangunan lingkup
kesejahteraan rakyat; dan
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d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
BidangPemerintahan dan Kemasyarakatan sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah
Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan di bidang permukiman dan prasarana wilayah serta
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana
Wilayah mempunyai fungsi :
a. Penyusunan

program

bidang

permukiman

dan

prasarana

wilayah;
b. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang sarana dan
prasarana

jalan,

jembatan,

perumahan,

permukiman,

air

minum, sanitasi, pertamanan, pemakaman, persampahan dan
kebersihan, sumber daya air, sumber daya alam, lingkungan
hidup, tata ruang dan tata bangunan, perhubungan dan
lalulintas,

komunikasi

informatika

dan

statistik

serta

penanggulangan bencana;
c. Pelaksanaan

koordinasi

dan

siknkronisasi

perencanaan

pembangunan bidang sarana dan prasarana jalan, jembatan,
perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, pertamanan,
pemakaman, persampahan dan kebersihan, sumber daya air,
sumber daya alam, lingkungan hidup, tata ruang dan tata
bangunan, perhubungan dan lalulintas, komunikasi informatika
dan statistik serta penanggulangan bencana;
d. Pelaksanaan koordinasi program-program pembangunan bidang
permukiman dan prasarana wilayah secara terpadu

lintas

sektor, lintas wilayah serta memadukan kebijakan daerah,
provinsi maupun pusat;
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e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang permukiman
dan prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langkah
pemecahannya; dan
f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah membawahi :
a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
b. Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang; dan
c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Masing-masing Sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah

dan

bertanggungjawab

kepada

Kepala

Bidang

Permukiman dan Prasarana Wilayah.
1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana mempunyai tugas :
a. Menyiapkan

bahan

pembangunan
jembatan,
kebersihan,

penyusunan

bidang

sarana

dan

perencanaan

prasarana

jalan,

pertamanan, pemakaman, persampahan dan
perhubungan

dan

lalulintas,

komunikasi

informatika dan statistik;
b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

padu

serasi

perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
jalan, jembatan, pertamanan, pemakaman, persampahan
dan kebersihan, perhubungan dan lalulintas, komunikasi
informatika dan statistik;
c. Menyiapkan

bahan

pembangunan
jembatan,
kebersihan,

bidang

inventarisasi
sarana

dan

permasalahan
prasarana

jalan,

pertamanan, pemakaman, persampahan dan
perhubungan

dan

lalulintas,

komunikasi

informatika dan statistik; dan
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d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang

Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah

sesuai

dengan bidang tugasnya.
2. Sub Bidang Permukiman dan Tata Ruang mempunyai tugas :
a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

perencanaan

pembangunan bidang sarana dan prasarana perumahan,
permukiman, air minum, sanitasi, tata ruang dan tata
bangunan;
b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

padu

serasi

perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
perumahan, permukiman, air minum, sanitasi, tata ruang
dan tata bangunan;
c. Menyiapkan

bahan

inventarisasi

permasalahan

pembangunan bidang sarana dan prasarana perumahan,
permukiman, air minum, sanitasi, tata ruang dan tata
bangunan; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang

Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah

sesuai

dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
mempunyai tugas :
a. Menyiapkan

bahan

penyusunan

perencanaan

pembangunan bidang sarana dan prasarana sumber daya
air, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta
penanggulangan bencana;
b. Menyiapkan

bahan

koordinasi

dan

padu

serasi

perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
sumber daya air, sumber daya alam, dan lingkungan
hidup, serta penanggulangan bencana;
c. Menyiapkan

bahan

inventarisasi

permasalahan

pembangunan bidang sarana dan prasarana sumber daya
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air, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, serta
penanggulangan bencana; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang

Permukiman

dan

Prasarana

Wilayah

sesuai

dengan bidang tugasnya.
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Bidang

Pengendalian

dan

Evaluasi

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan di bidang pengendalian dan evaluasi
serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan program bidang pengendalian, pelaporan dan
pengolahan data hasil perencanaan pembangunan;
b. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

perencanaan pembangunan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengendalian dan pelaporan hasil perencanaan pembangunan;
d. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hasil
pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bidang Pengendalian dan Evaluasi membawahi :
a. Sub Bidang Pengendalian;
b. Sub Bidang Data; dan
c. Sub Bidang Pelaporan.
Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bidang yang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Pengendalian
dan Evaluasi.
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1. Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas :
a. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring,
pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan;
c. Melakukan penyiapan bahan analisis hasil monitoring,
pengendalian

dan

pembangunan

evaluasi

sebagai

pelaksanaan

bahan

perencanaan

penyusunan

rencana

pembangunan daerah untuk periode berikutnya; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Sub Bidang Data mempunyai tugas :
a. Menyiapkan bahan untuk pengumpulan, pemutakhiran
dan pengolahan data hasil pelaksanaan perencanaan
pembangunan;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pengembangan sistem informasi data hasil
pelaksanaan perencanaan pembangunan;
c. Menyiapkan bahan penyusunan dan pemeliharaan data
dan

informasi

hasil-hasil

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan bidang
tugasnya.
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3. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas :
a. Melakukan penyiapan bahan analisis hasil pemantauan
pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi dari organisasi perangkat daerah;
b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait
dalam rangka pelaporan hasil perencanaan pembangunan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan hasil
pelaksanaan perencanaan pembangunan; dan
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Pengendalian dan Evaluasi sesuai dengan bidang
tugasnya.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian

dan

Pengembangan

di

bidang

penelitian

dan

pengembangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan dalam rangka menyusun program penelitian
dan pengembangan untuk bidang perekonomian, pemerintahan
kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
b. Pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan perekonomian,
pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana wilayah;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah
serta kerjasama dengan lembaga, dalam rangka penelitian
pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan
dan prasarana wilayah;
d. Penyusunan

laporan

serta

merumuskan

hasil

penelitian

pengembangan perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan
dan prasarana wilayah;
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e. Pelaksanaan

paparan

hasil

penelitian

pengembangan

perekonomian, pemerintahan kemasyarakatan dan prasarana
wilayah;
f.

Menyusun perencanaan program kelitbangan serta fasilitasi
dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;

g. Mengkoordinasikan

fasilitasi

penyusunan

penyelenggaraan

pemerintah daerah yang inovatif;
h. Menyusun program bidang pengembangan dan penguatan
inovasi daerah;
i.

Melaksanakan

pembinaan

pengembangan

inovasi

dan

teknologi dilingkup kabupaten;
j.

Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

kelitbangan dibidang inovasi dan teknologi; dan
k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
l.

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :
a. Sub Bidang Perekonomian;
b. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
c. Sub Bidang Prasarana Wilayah.
Masing-masing sub bidang dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang Penelitian
dan Pengembangan.
1. Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :
a. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka menyusun
program

penelitian

dan

pengembangan

dibidang

perekonomian;
b. Melaksanakan

kegiatan

penelitian

dan

pengembangan

dibidang perekonomian;
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c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat
daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka
penelitian dan pengembangan bidang perekonomian;
d. Menyiapkan

bahan

paparan

hasil

penelitian

dan

pengembangan dibidang perekonomian;
e. Menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan
pengembangan dibidang perekonomian;
f. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan
teknologi di bidang perekonomian; dan
g. Melaksanakan tugas – tugas yang lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan
bidang tugasnya
2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan mempunyai
tugas :
a. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka menyusun
program penelitian dan pengembangan untuk merumuskan
kebijakan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
b. Melaksanakan

kegiatan

penelitan

dan

pengembangan

dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat
daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka
pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan

dibidang

pemerintahan dan kemasyarakatan;
d. Menyusun laporan serta merumuskan hasil penelitian dan
pengembangan di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan
dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Bupati;
e. Menyiapkan

bahan

paparan

di

bidang

pengembangan

hasil

penelitian

pemerintahan

dan
dan

kemasyarakatan;
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f. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan
teknologi di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
g. Melaksanakan tugas – tugas yang lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3. Sub Bidang Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
a. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka menyusun
program penelitian dan pengembangan dibidang prasarana
wilayah;
b. Melaksanakan

kegiatan

penelitan

dan

pengembangan

dibidang prasarana wilayah;
c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat
daerah dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam rangka
pelaksanaan

penelitian

dan

pengembangan

dibidang

prasarana wilayah;
d. Menyusun laporan hasil penelitian dan pengembangan di
bidang prasarana wilayah;
e. Menyiapkan

bahan

paparan

hasil

penelitian

dan

pengembangan di bidang prasarana wilayah;
f. Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan inovasi dan
teknologi di bidang prasarana wilayah; dan
g. Melaksanakan tugas – tugas yang lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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7.

Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian
tugas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan
sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian
dan/atau keterampilannya.
3. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua
kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan .
4. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
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2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Bappelitbang
Kabupaten Ngawi saat ini didukung 58 orang pegawai dengan
penempatan menurut struktur organisasi yang telah ditetapkan.
Gambaran pegawai tersebut dapat dilihat dari data berikut :
Gambar 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Gambar 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
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2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
Perencanaan pembangunan Kabupaten Ngawi saat ini menjadi
urusan daerah yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah,hal

ini

penyelenggaraan

mengingat

perencanaan

pemerintahan

secara

merupakan
umum

awal

maupun

pembangunan daerah khususnya.
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Kondisi perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari
kinerja aspek-aspek perencanaan daerah sebagai berikut :
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perubahan perundang-undangan perencanaan pembangunan
nasional berdampak pada dokumen perencanaan pembangunan
daerah, salah satunya dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang Kabupaten Ngawi telah disusun dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi
2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Ngawi 2016-2021.
Begitupun

dengan

dokumen

perencanaan

lain

yang

mengalami penyesuaian maupun dibuat baru antara lain : Rencana
Induk Pusat Pemerintahan (RIPP), Rencana Induk Perhubungan,
Rencana Induk Agribisnis, Rencana Umum Jalan dan sebagainya
disusun untuk menjabarkan rencana umum pembangunan daerah.
Masih belum tersusunnya rencana induk bidang pendidikan,
kesehatan dan bidang strategis pembangunan lain menjadi
tugas yang harus diselesaikan pada urusan perencanaan daerah.
2. Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tidak

jauh

pembangunan
disesuaikan

berbeda

daerah,

dengan

dengan

dokumen

dokumen

penataan

perundang-undangan

ruang

perencanaan
yang

tataruang,

telah

sehingga

rencana tata ruang wilayah dan penjabarannya perlu direvisi.
Namun

demikian

dokumen

tata

ruang

tersebut,

pada

akhirnya perlu direvisi menyesuaikan dengan RTRW yang baru.
3. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah saat ini
masih dilakukan secara manual, dengan mengandalkan

laporan-

laporan dari OPD, sehingga perencanaan pembanganan yang
berjalan belum dapat dikendalikan dan dinilai secara utuh,
begitupun dengan pembangunan yang berasal dari dana APBD
Propinsi,

maupun

APBN,

belum

dapat

dipantau

karena

keterbatasan data dan pelaporan yang diberikan OPD.
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4. Pelayanan Ketatausahaan Bappelitbang
Fungsi

rutin

penyelenggaraan

yang

urusan

dilakukan

perencanaan

untuk

mendukung

pembangunan

daerah

berupa, ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja dan keuangan
selama ini berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah. Namun aspek kepegawaian masih dipandang
belum optimal, mengingat sumber daya manusia di Bappelitbang
sebagai pelaksana urusan perencanaan daerah kurang didukung
dengan tenaga yang profesional baik dari faktor pendidikan
umum,

maupun kemampuan keterampilan dari diklat teknis

perencana.
Badan

Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian

dan

Pengembangan Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten

Ngawi

Nomor

9

Tahun

2008

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang perencanaan pembangunan Daerah. Eksistensi Bappelitbang
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang
sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan
pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
yaitu :
a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergik, baik
antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun
antara pusat dan daerah;
c. Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partispasi masyarakat;
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
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Keterpaduan

proses

perencanaan

ini

diharapkan

akan

lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama
ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.
Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat
tertampung dalam anggaran
selama

ini, memberikan

pendapatan

dan

belanja

daerah

indikasi terhadap kebenaran pernyataan

diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, maka
kemampuan
perlu

teknis perencanaan di Bappelitbang Kabupaten Ngawi

ditingkatkan,

sehingga

dapat

mendorong

berkembangnya

aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatankegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa
kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan
seperti kebanyakan usulan selama ini.
Kondisi
keberadaan

tersebut

institusi

diatas

sangat

perencanaan

erat

dalam

hal

kaitannya
ini

dengan

Bappelitbang

Kabupaten Ngawi yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang
tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah
menentukan dalam mewujudkan good governance.
Pada

umumnya

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan daerah di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan.
Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas
penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD.
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD.
4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD.
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5. Persentase Renstra OPD yang sesuai dg ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
6. Persentase Renja OPD yang sesuai dg ketentuan dan peraturan
yang berlaku.
7. Tersedianya

forum

koordinasi

perencanaan

pembangunan

(musrenbangdes, musrenbangcam, forum OPD, Forum lintas/gab.
OPD, musrenbangkab).
8. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di
bidang perencanaan.
9. Tersedianya

data

dan

informasi

untuk

bahan

perencanaan

pembangunan.
Berikut adalah gambaran Pencapaian Kinerja Pelayanan
Bappelitbang Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2015 sebagai berikut :
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Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kabupaten Ngawi Tahun 2010 - 2015

No

Indikator Kinerja
Sesuai Tugas Dan
Fungsi OPD

Target
Target Target
Indikator
SPM IKK
Lainnya

Target Renstra OPD Tahun
Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Tidak Ada Ada Ada
ada

Ada

Tidak Ada
ada

Ada

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Ada

Ada

Ada

1

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD
yg telah ditetapkan
dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

2

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD
yg telah ditetapkan
dgn
PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

3

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD
yg telah ditetapkan
dgn PERKADA

4

Buku PDRB
Kabupaten

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada Ada Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

5

Ketaatan terhadap
RTRW

6

Tersedianya Dokumen
RTRW yang telah
ditetapkan dengan
PERDA

100% 100%
Ada

Ada

100%
Ada

Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ada
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Ada

Ada

Ada

-

100% 100% 100% 100%

Ada

100%

100% 100% 100% 100%

Ada

Ada

100%

100% 100% 100% 100%

Ada

Ada

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ada

Ada

100% 100% 100% 100% 100%

Berdasarkan Undang-undang Nomor
tentang

Sistem

Perencanaan

25

Pembangunan

Tahun

Nasional,

2004
Undang

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Tugas, Fungsi dan Kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian

dan

Pengembangan

Kabupaten

Ngawi

maka

jenis

pelayanan yang dilakukan oleh Bappelitbang Kabupaten Ngawi
adalah sebagai berikut:
1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana
Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD),

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan
Jangka

Panjang

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan

Daerah

(RPJMD)

dan

Rencana

Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran

sebagai

bahan penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah;
4. Menetapkan

petunjuk

pelaksanaan

perencanaan

dan

pengendalian pembangunan daerah;
5. Merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skala Daerah;
6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pembangunan
antar daerah, antara daerah dengan swasta;
7. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan
informasi pembangunan daerah skala Daerah:
8. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan yang
meliputi keserasian pengembangan daerah, manajemen dan
kelembagaan

pengembangan

pembangunan perwilayahan, serta
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prioritas cepat tumbuh dan unggulan daerah;
9. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan skala
Daerah;
10. Merumuskan
penyusunan

perencanaan

tata

ruang

yang

meliputi

dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis;
11. Merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah di
Daerah dan kawasan strategis;
12. Merumuskan

kebijakan

strategis

operasionalisasi

Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Tata Ruang Strategis;
13. Merumuskan

program sektoral

dalam

rangka

perwujudan

struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan
strategis;
14. Mengendalikan

pemanfaatan

ruang

wilayah

dan

kawasan

strategis;
15. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanan petunjuk
pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan;
16. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat
tumbuh da unggulan daerah;
17. Bimbingan,

konsultasi

dan

koordinasi

perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
18. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan
antar daerah, dan antara daerah dengan swasta;
19. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan
keserasian pengembangan kawasan prioritas,

kawasan

cepat

tumbuh dan kawasan unggulan daerah;
20. Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah;
21. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
pengembangan

wilayah

tertinggal,

pengembangan

kawasan

prioritas, cepat tumbuh dan unggulan daerah;
22. Mengkoordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar
daerah, antara daerah dengan swasta;
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23. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi
maupun APBN;
24. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan
antar Kabupaten dan kerjasama pembangunan dengan swasta;
25. Menyusun evaluasi rencana pembangunan dan merumuskan
kebijakan pengelolaan data;
26. Merumuskan

pedoman,

pembinaan,

pengawasan,

pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia
usaha;
27. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bupati;
28. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah;
29. Menetapkan

bahan

kebijakan

pemberian

dukungan

penyelenggaraan statistik dasar.
Dalam

melaksanakan

tugasnya

sebagai

perencanaan

pembangunan daerah, Bappelitbang bertanggung jawab dalam
perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan
sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM
Daerah Kabupaten Ngawi dan memperhatikan aspirasi,

kondisi

objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan

masyarakat.

masalah pembangunan

Perumusan

memerlukan

data

konsep
dan

penyelesaian

informasi

yang

akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu seyogyanya
Bappelitbang telah memiliki data dan informasi yang akurat untuk
dijadikan dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
daerah.
Berikut adalah gambaran Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Bappelitbang Kabupaten Ngawi Tahun 2012-2015 sebagai
berikut :
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Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbang Kabupaten Ngawi
Tahun 2012 - 2016
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2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi
Perangkat Daerah
Lima

tahun

terakhir,

pada

umumnya,

kualitas

penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten
Ngawi terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa hal yang
menyebabkan

adanya

peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan tersebut meliputi :
1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku
kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga
masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan
sektor swasta;
2. Meningkatnya

kualitas

sistem

perencanaan

dengan

terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum OPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat
kecamatan oleh Bappelitbang dan OPD terkait.
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas
dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappelitbang meliputi
kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan
formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : RTRW, data
base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
3. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan
dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi.
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Peningkatan

kualitas

penyelenggaraan

perencanaan

pembangunan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan
kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa
tantangan dan permasalahan pokok antara lain:
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur
mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Dokumen Perencanaan maupun
hasil kajian

yang

disusun

Bappelitbang baik oleh

internal

Bappelitbang maupun oleh Dinas Teknis terkait;
3. Optimalisasi

koordinasi

antara

institusi

perencana

dengan

pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi
antara perencanaan

dan penganggaran, sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses
penganggaran;
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
5. Belum

adanya

sistem

pengelolaan

knowledge

yang

dapat

menghimpun seluruh produk Bappelitbang secara terintegrasi
sehingga informasi mengenai dokumen hasil
dokumen

perencanaan

tidak

mudah

kajian

maupun

didapatkan, implikasi

lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen
perencanan menjadi lebih besar;
6. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen
perencanaan;
7. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap
jabatan

struktural

maupun

fungsional

serta

pelaksana

di

lingkungan Bappelitbang;
8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
9. Lemahnya
basis

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

di

tingkat

yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan

Bottom Up;
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10. Belum

optimalnya

pengelolaan

dan

pemanfaatan

data

pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat,
teknologi

informasi

dan

komunikasi,

serta

pengendalian

perencanaan pembangunan;
11. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappelitbang
sebagai lembaga perencanaan;
12. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappelitbang
dengan OPD dan antar OPD;
13. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya
kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya
rencana;
14. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis
yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan
berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
15. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego
sektoral antar OPD, OPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan
komitmen OPD pada proses perencanaan;
16. Internal BAPPELITBANG: belum mampu menyediakan standard
operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis
kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas
analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan
pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta
pengendalian perencanaan pembangunan.
2.4.1. Analisis Lingkungan Internal
Faktor Lingkungan Internal terdiri dari Faktor Kekuatan
dan Faktor Kelemahan, sebagai berikut :
a. Kekuatan
1) Memiliki SDM dari berbagai disiplin ilmu
2) SDM memilki cukup pengalaman di bidang perencanaan
3) Tersedianya sarana prasarana yang memadai
4) Tersedianya anggaran yang cukup
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5) Adanya kemudahan akses informasi
6) Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan yang sesuai
per-UU
b. Kelemahan
1) Masih minimnya SDM yang berkualifikasi di bidang
perencanaan (gelar/non gelar)
2) Semangat kerja menurun
3) Penggunaan sarana & prasarana yang belum optimal
4) Penggunaan anggaran belum optimal
5) Penguasaan sistem dan akses informasi belum merata
6) Masih ada data/informasi yang belum up to date
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Faktor Lingkungan Eksternal terdiri dari Faktor Peluang
dan Faktor Ancaman/Tantangan, sebagai berikut :
a. Peluang
1) Adanya peraturan per-UU tentang sistem perencanaan
pembangunan
2) Adanya kebutuhan perencanaan secara berkelanjutan
3) Adanya

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan pembangunan
4) Perencanaan yang berkualits meningkatkan pertumbuhan
ekonomi
5) Adanya perkembangan sistem informasi perencanaan
6) Hubungan yang sinergis antara daerah dengan pusat
dalam perencanaan pembangunan
b. Ancaman/Tantangan
1) Adanya kebijakan tentang pergeseran/mutasi pegawai
2) Pelaksanaan

perencanaan

pembangunan

belum

sepenuhnya dijiwai per-UU
3) Anggapan masyarakat bahwa perencanan masih menjadi
dominasi Bappelitbang
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4) Kenaikan belanja daerah yang tidak berimbang dengan
kenaikan pendapatan daerah sehingga mempengaruhi
anggaran perencanaan
5) OPD belum sepenuhnya mengikuti perkembangan sistem
informsi perencanaan
6) Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar OPD
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan
Pelayanan OPD

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pengidentifikasikan isu strategis merupakan jantung dari
proses perencanaan strategis. Misi organisasi sering secara eksplisit
maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu-Isu strategis sangat
penting,

karena

mereka

berperan

sentral

dalam

pengambilan

keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari
isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses
pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting
dan mengirim isu-isu itu ke pengambil keputusan kunci. Ketika isu
strategis berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka
rincinya dalam beberapa keputusan, dan kerangka aksi.
Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, Isu-isu yang
berkenaan dengan peran Bappelitbang Kabupaten Ngawi dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam melaksanakan
penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan

daerah

di

bidang

perencanaan pembangunan daerah, maka secara politis akan mudah
diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih
mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan
nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun
legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian
proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis.
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan
oleh Bappelitbang yang berkaitan dengan penyusunan dokumen
perencanaan, perencanaan tata ruang dan penyediaan data berupa
statistik dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya pelaksanaan Dokumen Perencanaan maupun
hasil kajian

yang

disusun

Bappelitbang baik oleh

internal

Bappelitbang maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
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3. Belum

adanya

sistem

pengelolaan

knowledge

yang

dapat

menghimpun seluruh produk Bappelitbang secara terintegrasi
sehingga informasi mengenai dokumen hasil
dokumen

perencanaan

tidak

mudah

kajian

maupun

didapatkan, implikasi

lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen
perencanan menjadi lebih besar;
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung
proses perencanaan sehingga sumber data masih beragam;
5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap
jabatan

struktural

maupun

fungsional

serta

pelaksana

di

lingkungan Bappelitbang;
6. Kebijakan

Pemerintah

daerah

yang

belum

mendukung

terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti;
7. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.
8. Lemahnya
basis

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

di

tingkat

yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan

Bottom Up;
9. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappelitbang
sebagai lembaga perencanaan;
10. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappelitbang
dengan OPD dan antar OPD;
11. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis
yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan
berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Visi Kabupaten

Ngawi yang ditetapkan

dalam

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi
Tahun 2016-2021 :
“NGAWI SEJAHTERA, BERAKHLAK BERBASIS PEDESAAN
SEBAGAI BAROMETER JAWA TIMUR”.
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Penjabaran makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :
Kabupaten Ngawi Sejahtera :
Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana
kondisi masyarakat

Kabupaten

Ngawi yang

mampu

memenuhi

kebutuhan jasmani dan rohani dengan kemandirian ekonomi secara
layak dan berdaya saing, sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala
kebutuhan lahiriah dan kehidupan ekonomi masyarakat, paling tidak
terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
Sedangkan sejahtera batin diartikan terpenuhi kebutuhan rohaniah
dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat
masing-masing, seperti kekuatan iman, keleluasan ibadah dan
keikhlasan dalam bertindak.
Kabupaten Ngawi Berakhlak:
Kabupaten Ngawi mampu menciptakan kualitas sumber daya manusia
yang berakhlak atau dengan kata lain memiliki jati diri dan karakter
masyarakat (bangsa). Masyarakat yang berakhlak diwujudkan melalui
pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara
kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi
antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai - nilai
luhur budaya bangsa dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa
Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan
etika pembangunan bangsa.
Kabupaten Ngawi Berbasis Pedesaan sebagai Barometer Jawa
Timur :
Kabupaten Ngawi mampu membangun daerahnya dengan berbasis
pedesaan

dimana

pembangunannya

bertumpu

pada

potensi

Pertanian.Pilihan utama pengembangan kegiatan ekonomi sesuai
potensi dan keunggulan daerah, yaitu sektor Pertanian, Industri dan
Perdagangan. Pertanian, Industri dan Perdagangan menjadi core
competance dan sekaligus sebagai activity driver bagi Kabupaten
Ngawi.
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Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi
tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Ngawi. Dengan pernyataan misi diharapkan
seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat
mengetahui

dan

pemerintah

dalam

karena

itu

mengenal

menyelenggarakan

Badan

Pengembangan

Perencanaan

Kabupaten

Meningkatkan

keberadaan

Ngawi

kondusifitas

serta

tugas

peran

pemerintahan.

Pembangunan,
mengemban
daerah

instansi
Oleh

Penelitian

misi

dalam

dan

Ke-Tujuh

:

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
dan pemberdayaan sebagai barometer pembangunan di Jatim.
Sebagai suatu lembaga perencanaan, produk perencanaan
pembangunan yang dihasilkan oleh Bappelitbang Kabupaten Ngawi
harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif solusi terbaik
dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal
dan vertikal, sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta
dapat diimplementasikan pada suatu waktu tertentu. Selain menjadi
suatu institusi yang handal, Bappelitbang Kabupaten Ngawi juga
harus

menjadi

menjalankan
profesionalisme

suatu

tugas
dan

lembaga

dan

yang

fungsinya

nilai-nilai

luhur

kredibel

dimana

berdasarkan
budaya

dalam

kompetensi,
bangsa

serta

mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan
pribadi dan golongan.
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam
seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :
1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).
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Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala
Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih
menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan
yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena
itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke
dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan
dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh

lembaga

atau

satuan

kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan
dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
terhadap

pembangunan.

Pelibatan

mereka

adalah

untuk

mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan
pendekatan

atas-bawah

dan

bawah-atas

dalam

perencanaan

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses
atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang
dilaksanakan baik di tingkat kabupaten dan kecamatan.
Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan
yakni

:

(1)

penyusunan

rencana; (2)

penetapan

rencana;

(3)

pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan
rencana,

keempat

tahapan

diselenggarakan

sehingga secara keseluruhan membentuk satu
yang

utuh.

Tahap

penyusunan

rencana

secara

berkelanjutan

siklus perencanaan
dilaksanakan

untuk

menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang
terdiri dari 4 (empat) langkah.
Langkah

pertama

adalah

penyiapan

rancangan

rencana

pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan
rencana pembangunan yang telah disiapkan.
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Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan
menyelaraskan
masing

rencana

jenjang

pembangunan

pemerintahan

yang

melalui

dihasilkan

musyawarah

masing-

perencanaan

pembangunan. Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan
rancangan akhir rencana pembangunan.
Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk
hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah

Daerah

ditetapkan

dengan

Peraturan Daerah,

sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan
Peraturan

Kepala

Daerah.

Pengendalian

pelaksanaan

rencana

pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan

rencana

tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Selanjutnya
menghimpun
rencana

Kepala

Kabupaten

eNgawi

dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan

pembangunan

Perangkat Daerah sesuai
Evaluasi

Bappelitbang

pelaksanaan

dari

masing-masing

dengan
rencana

tugas
adalah

pimpinan
dan

Organisasi

kewenangannya.

bagian

dari

kegiatan

perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan
dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian
sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan
berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja
mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat
(benefit),

dan

pembangunan,

dampak

(impact).

setiap

Perangkat

Dalam
Daerah

rangka

perencanaan

berkewajiban

untuk

melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan
atau

terkait

dengan

fungsi

dan

tanggungjawabnya.

Dalam

melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat
Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi
kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran
yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.
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3.3. Telaahan Renstra
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan
pembangunan

daerah

perencanaan

sebagai

pembangunan

satu
daerah

kesatuan
disusun

dalam
dalam

sistem
rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan
daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan
kewenangannya

yang

Pembangunan,

Penelitian

perencanaan
menjamin

dilaksanakan
dan

pembangunan

keterkaitan

Badan

Pengembangan.

daerah

dan

oleh
juga

konsistensi

Perencanaan
Penyusunan

dimaksudkan
antara

untuk

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Sasaran organisasi
merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis
organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten, fokus utama
penentuan

sasaran

organisasi

dalam

adalah

tindakan

kaitannya

dengan

dan

alokasi sumber daya

pencapaian

kinerja

yang

diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam
rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun
sasaran perencanaan pembangunan Bappelitbang Kabupaten Ngawi,
adalah Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan,
dengan indikator sasaran yaitu : Persentase keterkaitan dokumen
perencanaan(RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja).
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak
lepas

dari

meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

Bappelitbang

Kabupaten Ngawi meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana
serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku, meliputi:
a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan
formal dan diklat fungsional;
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b. Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master
plan, grand design, RDTRK,

RTRW,

data

base,

dan

kajian

sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;
c. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan
dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
d. Meningkatnya

koordinasi

perencanaan

intern

yang

mantap,

sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion
(FGD);
e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan
informasi.
Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini
belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk
perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan
permasalahan pokok antara lain:
1. Perubahan

peraturan

perundangan

dan

pedoman

yang

mengatur mekanisme perencanaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappelitbang
Kabupaten Ngawi sebagai lembaga perencanaan;
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappelitbang
Kabupaten Ngawi dengan OPD dan antar OPD;
4. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya
kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya
rencana;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis
yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan
berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
6. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego
sektoral antar OPD;
7. Rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan;
8. Internal

Bappelitbang

menyediakan

Kabupaten

Ngawi

belum

mampu

standard operating procedure (SOP) perencanaan,

alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
9. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
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10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi
informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta
pengendalian perencanaan pembangunan.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Ngawi
Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan tata ruang
yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan,
dan berwawasan lingkungan, berbasis pertanian, jasa dan
industri yang bertaraf nasional. RTRW berfungsi sebagai :
penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan
Kabupaten; serta acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi
kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang. Sesuai dengan amanat Pasal 26
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang,

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten

merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan
jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan
jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan

ruang

di

wilayah

kabupaten;

mewujudkan

keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
penataan ruang kawasan strategis kabupaten.
Kebijakan

dan

strategi

perencanaan

tata

ruang

sebagaimana dimaksud terdiri atas : kebijakan dan strategi
struktur

ruang;

kebijakan

dan

strategi

pola

ruang;

dan

kebijakan dan strategi kawasan strategis. Untuk mengantisipasi
dinamika

pembangunan

perencanaan,

daerah,

pelaksanaan,

dan

perlu

dilakukan

pengendalian

upaya

pemanfaatan

ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya
dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah
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satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud
tersebut

adalah

peningkatan

keterpaduan

dan

keserasian

pembangunan di segala bidang pembangunan.
Penggunaan

sumber

daya

alam

dilakukan

secara

terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai
dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur
ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum
terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan
tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan
lingkungan

hidup

serta

keanekaragaman

hayati

guna

mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan
dengan

itu,

RTRW

merupakan

matra

spasial

dalam

pembangunan daerah yang mencakup pemanfaatan sumber
daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup
dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.RTRW
memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna
udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya
dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan
dinamis

serta

ditunjang

oleh

pengelolaan

perkembangan

kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan
wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan
lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRW ini didasarkan
pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah
kabupaten yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi
pengembangan

struktur

ruang

dan

pola

ruang

wilayah

kabupaten. Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem
pusat perkotaan, dan sistem jaringan prasarana wilyah. Pola
ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan
kawasan budi daya.
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Muatan RTRW Kabupaten Ngawi antara lain terdiri dari :
1. Visi, Misi dan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
Visi

penataan

“Terwujudnya

ruang
Tata

wilayah

Ruang

Kabupaten

Kabupaten

adalah

yang

dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu
pada potensi pertanian, industri dan perdagangan yang
maju dan berkelanjutan”.
Misi penataan ruang Kabupaten adalah:
a. mengembangkan tata ruang yang dapat mendukung
integrasi usaha dalam rangka optimalisasi pemberdayaan
potensi

pertanian,

industri

dan

perdagangan

secara

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dalam bentuk struktur ruang dan pola ruang
serta kawasan strategis yang didukung oleh fasilitas,
sarana dan prasarana pendukung yang merata di seluruh
wilayah sesuai dengan kebutuhan setiap kawasan.
b. mengembangkan struktur ruang dan pola ruang yang
dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya
manusia

melalui

kemudahan

mendapatkan

akses

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang maju dan
berkualitas.
c. mewujudkan pola ruang wilayah yang seimbang antara
kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan daya
dukung wilayah.
d. mewujudkan tata ruang wilayah yang unggul di bidang
agraris.
e. mewujudkan

tata

ruang

wilayah

yang

memiliki

infrastruktur yang baik yang mendukung pengembangan
agraris.
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Tujuan penataan ruang kabupaten adalah “Mewujudkan
ruang wilayah kabupaten sebagai lumbung pertanian Jawa –
Bali yang didukung oleh industri dan perdagangan yang maju
dan berkelanjutan”.
2. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
Rencana struktur ruang wilyah meliputi :
a. Sistem perkotaan,meliputi :
- Perkotaan

Ngawi

merupkan

perkotaan

besar

dan

merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- Kawasan yang merupakan perkotaan menengah dan
merupakan Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah
perkotan Karangjati, Widodaren dan Ngrambe;
- Kawasan

yang

merupakan

perkotaan

kecil

dan

merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah
ibukota kecamatan lain yaitu : ibukota Kecamatan
Mantingan, Karanganyar, Kedunggalar, Pitu, Geneng,
Gerih, Kwadungan, Padas, Kasreman, Bringin, Pangkur,
Paron, Jogorogo, Sine, Kendali;
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngawi, mempunyai wilayah
pelayanan Kecamatan Geneng, Paron, Kwadungan dan
Gerih, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat
pelayanan dan ibukota Kabupaten meliputi fasilitas
pusat

Pemerintahan,

Perindustrian,

Pertanian,

Perkebunan, Pariwisata, Perikanan dan Perhubungan;
- Pusat

Kegiatan

mempunyai
Bringin,

Lokal

wilayah

Pangkur

promosi

pelayanan

dan

(PKLp)

Karangjati,

Kecamatan

Kasreman,

dengan

Padas,
fungsi

pengembangan sebagai pusat pelayanan di (Kabupaten
Ngawi) meliputi fasilitas pusat Perindustrian, Pertanian,
Perkebunan, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan;
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- Pusat

Kegiatan

Lokal

promosi

(PKLp)

Widodaren,

mempunyai wilayah pelayanan Kecamatan Kedunggalar,
Pitu,

Mantingan

pengembangan

dan

Karanganyar,

sebagai

pusat

dengan

pelayanan

fungsi
meliputi

Perindustrian, Pertanian, Pariwisata, dan Peternakan;
- Pusat

Kegiatan

Lokal

promosi

(PKLp)

Ngrambe,

mempunyai wilayah pelayanan Kecamatan Jogorogo,
Kendal dan Sine, dengan fungsi pengembangan sebagai
pusat pelayanan meliputi fasilitas pusat Perindustrian,
Pertanian, Perkebunan dan Pariwisata;
- Pelayanan

Kawasan

pelayanan

desa-desa

(PPK),
di

mempunyai

dalam

wilayah

wilayah
kecamatan

tersebut, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat
pelayanan

kecamatan

Puskesmas,

Pasar,

meliputi fasilitas
Perdagangan

dan

kesehatan
jasa

skala

kecamatan, pendidikan SMU/SMK, kantor kecamatan,
lapangan

olahraga

skala

kecamatan,

dan

pusat

pemasaran dan industri pengolahan komoditi unggulan
setiap kecamatan.
b. Sistem jaringan prasarana wilayah
Sistem jaringan prasarana wilayah

antara lain terdiri

atas.:
1) rencana pengembangan sistem jaringan prasarana
transportasi

adalah

sistem

jaringaan

prasarana

transportasi darat yang meliputi jaringan jalan dan
jaringan kereta api.
a) Jalan nasional yang dikembangkan sebagai

jalan

arteri primer meliputi ruas jalan Mantingan - Ngawi
– Caruban.
b) Jalan nasional yang dikembangkan sebagai jalan
kolektor

primer

meliputi

ruas

jalan

Madiun

melewati Maospati - Ngawi dan Jalan Ngawi –
Bojonegoro melewati Padangan.
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c) Jalan kabupaten yang dikembangkan sebagai jalan
lokal primer, meliput :
(1) jalan-jalan
kecamatan

yang
dan

menghubungkan
menghubungkan

antar
sistem

perkotaan;
(2) rencana pengembangan jalan lingkar (ring road)
utara ngawi;
(3) jalan-jalan utama yang menghubungkan antara
jalan lingkar (ring road), jalan arteri primer dan
jalan kolektor primer dengan jalan-jalan yang
menghubungkan sistem perkotaan;
(4) rencana pengembangan jalan lokal primer yang
berfungsi
kabupaten

sebagai
dan

jalan

jalan

lintas

strategis

penghubung

antar

kabupaten, meliputi :
-

jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi
dengan Kabupaten Bojonegoro.

-

jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi
dengan Kabupaten Blora.

-

jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi
dengan Kabupaten Grobogan.

-

jalan yang menghubungkan Kabupaten Ngawi
dengan Kabupaten Karanganyar.

d) Rencana pengembangan jalan bebas hambatan,
meliputi

ruas

jalan

bebas

hambatan

Solo

–

Mantingan dan Mantingan – Ngawi – Caruban –
Kertosono.
e) Rencana pengembangan terminal penumpang dan
barang, meliputi:
(1) memperbaiki,

meningkatkan

pelayanan

dan

mengembangkan terminal Tipe C, di Ngrambe,
Geneng, Karangjati dan Gendingan;
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(2) memperbaiki,

meningkatkan

pelayanan

dan

mengembangkan terminal barang di Kecamatan
Ngawi, Mantingan dan Karangjati;
(3) memelihara

dan

meningkatkan

pelayanan

Terminal Kertonegoro Tipe A di tepi jalan lingkar
Kecamatan Ngawi; dan
(4) peningkatan

infrastruktur

pendukung

dan

pelayanan terminal yang memadai.
f) Rencana jaringan trayek angkutan penumpang akan
dikembangkan untuk menghubungkan jalur antar
kecamatan dan mendukung akses antar sistem
perkotaan.
g) Rencana

pengembangan

jalur

perkeretaapian

meliputi arahan pengembangan jalur kereta api
ganda, dan penataan jalur perkeretaapian jalur
Barat yaitu Surabaya – Solo yang melewati stasiun
Geneng, Paron dan Walikukun.
h) Rencana pengembangan terminal barang dan dry
port di stasiun Paron.
2) rencana sistem jaringan prasarana energi;
meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik
sehingga

terjadi

pemerataan

pelayanan

diseluruh

wilayah daerah, sehingga dapat diasumsikan bahwa
setiap

rumah

tangga

akan

memperoleh

layanan

jaringan listrik, sehingga tidak ada masyarakat yang
belum terlayani.
3) rencana sistem jaringan telekomunikasi;
a) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi
terus

ditingkatkan

perkembangannya

hingga

mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau
sarana
kualitas

prasarana

telekomunikasi

perencanaan

dan

mendorong
pelaksanaan

pembangunan.
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b) Rencana penyediaan infrastruktur telekomunikasi,
berupa tower BTS (Base Transceiver Station) secara
bersama-sama yang penempatannya akan diatur
lebih lanjut.
c) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil,
pemerintah

memberi

pengembangan

dukungan

dalam

kemudahan

jaringan

telekomunikasi.
4) rencana sistem jaringan sumber daya air;
a) Pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air
bersih

diarahkan

untuk

mengoptimalkan

pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air
tanah.
b) Pemenuhan kebutuhan akan air bersih dan irigasi
dilakukan dengan peningkatan jaringan sampai ke
wilayah yang belum terjangkau, sedangkan irigasi
dengan peningkatan saluran dari sistem setengah
teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi
teknis.
c) Kebutuhan air irigasi meliputi 363 Daerah Irigasi
kewenangan

kabupaten,

kewenangan

provinsi

dan

33
3

Daerah

Irigasi

Daerah

Irigasi

kewenangan pusat.
5) rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.
a) pengalokasian

Tempat

Pemrosesan

Akhir

(TPA)

sesuai dengan persyaratan teknis diletakkan di
Kecamatan

Ngawi,

Widodaren,

Ngambe

dan

Karangjati;
b) pengalokasian

Tempat

Penampungan

Sementara

(TPS) sesuai dengan persyaratan teknis diletakkan
di pusat kegiatan PPK;
c) pada wilayah perkotaan pengembangan sanitasi
diarahkan kepada pemenuhan fasilitas septic tank
pada masing-masing KK; dan
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d) pada wilayah perdesaan penanganan limbah khusus
rumah tangga dapat dikembangkan fasilitas sanitasi
pada setiap KK serta fasilitas sanitasi umum.
3. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten;
Rencana pola ruang wilayah meliputi:
a Pola ruang kawasan lindung
Pola ruang untuk kawasan lindung, terdiri atas:
1) kawasan hutan lindung;
2) kawasan

yang

memberi

perlindungan

terhadap

kawasan bawahannya;
3) kawasan perlindungan setempat, meliputi: kawasan
sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk,
kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan
irigasi;
4) kawasan pelestarian alam dan cagar budaya;
5) kawasan rawan bencana alam; dan
6) Kawasan lindung geologi.
b Pola ruang kawasan budidaya
Pola ruang untuk kawasan budidaya, terdiri atas :
1) Kawasan peruntukan hutan produksi;
2) Kawasan peruntukan pertanian;
3) Kawasan peruntukan perkebunan;
4) Kawasan peruntukan perikanan;
5) Kawasan peruntukan pertambangan;
6) Kawasan peruntukan industri;
7) Kawasan peruntukan pariwisata;
8) Kawasan peruntukan permukiman;
9) Kawasan peruntukan lainnya; dan
10) Kawasan pertahanan dan keamanan.
4. Penetapan kawasan strategis Kabupaten;
Kawasan yang merupakan kawasan strategis kabupaten
meliputi :
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a. kawasan

strategis

dari

sudut

kepentingan

ekonomi,

meliputi kawasan Agropolitan di Kecamatan Ngrambe dan
kawasan Perikanan di Kecamatan Bringin;
b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya,
meliputi kawasan Candi Pendem, Arca Banteng, Musium
Trinil dan Benteng Vanden Bosch, Pesanggrahan Srigati,
Monumen Suryo;
c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup, meliputi kawasan Sekitar
Lereng Gunung Lawu, kawasan Sekitar Sungai Bengawan
Solo

dan

kawasan

Sekitar

Waduk

Pondok,

Waduk

ruang

wilayah

Sangiran dan Waduk Kedung Bendo.
5. Ketentuan

pengendalian

pemanfaatan

Kabupaten.
Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi; , disusun sebagai
pedoman

pengendalian

pemanfaatan

ruang,

serta

berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona
pemanfaatan ruang;
b. ketentuan perizinan; adalah perizinan yang terkait dengan
izin

pemanfaatan

ruang

yang

menurut

ketentuan

peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum
pelaksanaan pemanfaatan ruang;
c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
-

Pemberian insentif merupakan perangkat atau upaya
untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan
kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang

-

Pemberian disinsentif merupakan perangkat untuk
mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi
kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
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d. Arahan

pengenaan

sanksi

merupakan

tindakan

penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan
peraturan zonasi
Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

-

tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun
yang

tidak

memiliki

izin

dapat

dikenai

sanksi

adminstratif atau sanksi pidana dan/atau sanksi
pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sanksi administratif dapat berupa :

-

1) peringatan tertulis;
2) penghentian sementara kegiatan;
3) penghentian sementara pelayanan umum;
4) penutupan lokasi;
5) pencabutan izin;
6) pembatalan izin;
7) pembongkaran bangunan;
8) pemulihan fungsi ruang; dan/atau
9) denda administratif.
Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan

-

ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi
ruang sesuai rencana tata ruang dapat diancam pidana
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.4.2 Telaahan Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Ketersediaan
ataupun

kualitas

sumber
tidak

daya

alam

merata,

secara

kuantitas

sedangkan

kegiatan

pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin
meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini
dapat

mengakibatkan

daya

dukung,

daya

tampung,

dan

produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya
menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus
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dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung
jawab, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu,
pengelolaan

lingkungan

hidup

harus

dapat

memberikan

kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan
berdasarkan

prinsip

kehati-hatian,

demokrasi

lingkungan,

desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap
kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
Perlindungan

dan

pengelolaan

lingkungan

hidup

menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa
suatu kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen
di daerah. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi,
dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Isu-isu strategis
di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Ngawi antara lain :
1. Adanya dua sungai besar yang melintasi wilayah Kab. Ngawi
yaitu Sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun menyebabkan
tingginya potensi banjir terutama di dataran-dataran rendah
2. Jenis lapisan tanah yang masih muda dan labil di wilayah
tengah dan utara menyebabkan pembangunan biaya tinggi
3. Diwilayah selatan merupakan pegunungan yang berada di
lereng Gunung Lawu adalah kawasan yang berfungsi sebagai
kawasan

resapan

air

yang

berperan

besar

terhadap

dukungan sumber daya air di wilayah Kabupaten Ngawi.
Disamping mempunyai potensi tanah longsor dan banjir
bandang.
Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau
program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan
pelestarian

lingkungan

hidup

dan

mewujudkan

tujuan

pembangunan berkelanjutan.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan
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aksestabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan
secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan
menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.
Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan
OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan
aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat
dari

masyarakat

dan

lingkungan

perencanaan dari luar ke dalam

eksternalnya

merupakan

yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi
menjadi

perhatian

dalam

perencanaan

yang

pembangunan

karena

dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang.

Suatu

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar

atau

sebaliknya,

menghilangkan

peluang

dalam

hal

untuk

tidak dimanfaatkan, akan

meningkatkan

layanan

kepada

masyarakat dalam jangka panjang.
Sebagai
baik

lokal,

perencanaan

respon

terhadap

dinamika

lingkungan

strategis

regional, nasional maupun global serta memperhatikan
sebagai

alat

manajerial

untuk

memelihara

keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Bappelitbang
Kabupaten Ngawi dalam mengemban tugas dan perannya harus
memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan lima tahun ke
depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Ngawi,
sehingga

menuntut

terjadinya

perubahan

peran

Bappelitbang

Kabupaten Ngawi dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan
dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya
mendukung tercapainya visi pemerintah daerah Kabupaten Ngawi
tahun

2016-2021.

Dalam

upaya

penentuan

isu-isu

strategis

Bappelitbang Kabupaten Ngawi perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar.
Asumsi dasar tersebut antara lain :
1. Renstra Bappelitbang Kabupaten Ngawi mendapat dukungan dan
komitmen penuh dari jajaran Bappelitbang Kabupaten Ngawi;
2. SDM

Bappelitbang

Kabupaten

Ngawi

tercukupi

dan

dapat

didayagunakan secara penuh;
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3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi
mendukung

program-program yang ditetapkan dalam Renstra

Bappelitbang Kabupaten Ngawi;
4. Asumsi anggaran dari Pusat maupun Provinsi tidak mengalami
perubahan dengan nilai yang besar;
5. Stakeholder

dan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

lainnya

mendukung

dan berpartisipasi penuh dalam perencanaan

pembangunan

daerah

termasuk

perencanaan yang dihasilkan

pemanfaatan

dokumen

oleh Bappelitbang Kabupaten

Ngawi sebagai dasar perencanaan;
6. Dana

yang

diperlukan

untuk

kepentingan

perencanaan

pembangunan Kabupaten Ngawi tersedia dan sesuai dengan jadwal
yang direncanakan;
7. Monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka perencanaan
pembangunan berjalan efektif di Kabupaten Ngawi;
8. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan terjamin.
Perumusan isu-isu startegis disamping berdasarkan peluang
dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga
memperhatikan

kekuatan

dan

kelemahan

lembaga/institusi

Bappelitbang Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi serta sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang
berdasarkan

pendekatan seperti diuraikan dalam UU 25/2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Berdasarkan
hasil

analisis

terhadap

isu

strategis

dalam

perencanaan

pembangunan daerah Kabupeten Ngawi yang menjadi acuan atau
dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan
selama lima tahun ke depan dapat diidentifikasi beberapa hal
sebagai berikut :
1.

Aspek Koordinasi dan Kualitas Perencanaan meliputi :
- Belum

optimalnya

pelaksanaan

Dokumen

Perencanaan

maupun hasil kajian yang disusun Bappelitbang baik oleh
internal Bappelitbang maupun oleh Dinas Teknis terkait;

Rencana Strategis Bappelitbang Kab. Ngawi Tahun 2016 – 2021

Bab III-22

- Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat
basis

yang

menyebabkan

kurang

efektifnya

proses

perencanaan Bottom Up;
- Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan
pemegang

otoritas

penganggaran,

konsistensi/kontinyuitas

untuk

perencanaan

dan

menjaga

penganggaran,

sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak
tereduksi di dalam proses penganggaran.
2.

Aspek Sistem Perencanaan/Sistem Pengelolaan Data meliputi :
- Belum adanya sistem pengelolaan knowledge yang dapat
menghimpun seluruh produk Bappelitbang secara terintegrasi
sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun
dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi
lebih

jauhnya

kemungkinan

duplikasi

kajian

atau

dokumen perencanan menjadi lebih besar;
- Belum

terkelolanya

sumber

data

dan

informasi

yang

mendukung proses perencanaan sehingga sumber data masih
beragam;
- Masih

kurang

perencanaan

lengkap

yang

dan

akuratnya

merupakan

instrumen

data/informasi
penting

dalam

penyusunan perencanaan pembangunan.
3.

Aspek Sumber Daya Manusia meliputi :
- Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi
sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
- Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap
jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di
lingkungan Bappelitbang;
- Kebijakan

Pemerintah

daerah

yang

belum

mendukung

terbentuknya jabatan fungsional Perencana dan Peneliti.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi Perangkat
Daerah
Untuk mewujudkan visi Kabupaten Ngawi tahun 2016-2021
melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka
dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan
mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus
dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
Adapun tujuan organisasi Bappelitbang Kabupaten Ngawi
adalah : Meningkatkan keadaan yang kondusif dalam perencanaan dan
penganggaran, implementasi dan evaluasi terhadap pembangunan
untuk menguatkan daya saing Daerah. Sasaran organisasi merupakan
bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi,
sehingga harus disusun secara konsisten, fokus utama penentuan
sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam
kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran
merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan
sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus
pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan
hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh
sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuan strategis
terkait juga telah

dicapai, sehingga

strategi merupakan

cara

mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan
kebijakan dan program-program.
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Adapun sasaran perencanaan

pembangunan

Bappelitbang

Kabupaten Ngawi, adalah Meningkatkan konsistensi antar dokumen
perencanaan, dengan indikator sasaran yaitu : Persentase keterkaitan
dokumen

perencanaan

(RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, Renja),

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD beserta
indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini :
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi
NO
1
1

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR TUJUAN /
SASARAN

2

3

4

Meningkatnya Perencanaan
Pembangunan Daerah yang
Konsisten dan Partisipatif

TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE2016
2017
2018
2019
2020
2021
5
6
7
8
9
10

Persentase OPD dengan tingkat
keselarasan Renstra terhadap
RPJMD Kategori BAIK

NA

87%

96%

98%

100%

100%

Persentase OPD dengan tingkat
keselarasan RKPD terhadap
RPJMD kategori Baik

NA

86%

98%

99%

99%

99%

Persentase usulan Musrenbang
yang diakomodir dalam RKPD

NA

80%

82%

84%

86%

90%

NA

87%

96%

98%

100%

100%

NA

87%

96%

98%

100%

100%

NA

86%

98%

99%

99%

99%

NA

80%

82%

84%

86%

90%

Meningkatnya kualitas usulan
Musrenbang

Persentase OPD dengan tingkat
keselarasan Renja terhadap Renstra
kategori Baik
Persentase OPD dengan tingkat
keselarasan Renja terhadap RKPD
kategorti Baik
Persentase Tingkat Keselarasan
RKPD terhadap RPJMD kategori
Baik
Persentase usulan Musrenbang
yang diakomodir dalam RKPD

Meningkatnya Realisasi Targettarget Pembangunan

Persentase tingkat capaian target
pembangunan kategori Baik

NA

85%

86%

92%

96%

99%

Meningkatnya kualitas penelitian
dan pengembangan sebagai bahan
perencanaan pembangunan

Persentase hasil penelitian dan
pengembangan yang menjadi
bahan perencanaan
pembangunan

NA

86%

96%

99%

99%

99%

Meningkatnya Keselarasan antar
dokumen perencanaan
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi dan Kebijakan
Untuk merumuskan strategi dan kebijakan OPD, yang perlu
diperhatikan
tantangan

adalah
dalam

kekuatan,

kelemahan,

mengembangkan

peluang

kelembagaan

dan

secara

menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap
faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai
berikut :
FAKTOR INTERNAL
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor
internal

adalah

aspek

kelembagaan

yang

terkait

dengan

kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana
dan prasarana.
1.

Aspek Kekuatan
Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam
kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan
fungsi

Bappelitbang

yang

dapat

dimanfaatkan

dalam

meningkatkan kinerja Bappelitbang.
2.

Aspek Kelemahan
Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam
dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappelitbang
yang

dapat

menjadi

kendala

dalam

peningkatan

kinerja

Bappelitbang.
FAKTOR EKSTERNAL
Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung
terhadap kinerja Bappelitbang yaitu :
1.

Aspek Peluang
Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung
dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappelitbang.
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2.

Aspek Ancaman
Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan
menghambat

pengembangan

dan

peningkatan

kinerja

Bappelitbang.
Strategi adalah pendekatan

secara keseluruhan yang

berkaitan dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih,
di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki
tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsipprinsip pelaksanaan visi dan misi secara rasional, efisien dalam
pendanaan, dan memiliki strategi untuk mencapai tujuan secara
efektif. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan
pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang. Dalam
mengemban tugas dan kewenangannya, Bappelitbang harus
memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada
pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan
secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh
karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.
Pengembangan

dan

peningkatan kinerja

Bappelitbang

yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang
ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal
eksternal

dengan

keanekaragamannya.

Strategi

dan

merupakan

suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi
rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang
dikeluarkan

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu

strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan
tujuan
tersebut

pembangunan
dilakukan

secara

dengan

keseluruhan.

tabulasi

silang

Strategi-strategi
terhadap faktor-

faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:
1.

Strengts - Opportunities Strategy, yaitu menggunakan
kekuatan internal untukmemanfaatkan peluang eksternal;
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2.

Weakness - Opportunities Strategy, yaitu memperbaiki
kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari
peluang eksternal;

3.

Strengts - Threats Strategy, yaitu menggunakan kekuatan
internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari
ancaman eksternal;

4.

Weakness - Treaths Strategy, yaitu merupakan strategi
pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan
menghindari ancaman eksternal.
Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran

strategi dapat dilihatpada tabel di bawah ini.
Tabel 5.1
Penentuan Faktor Internal, Faktor Eksternal, dan Alternatif Strategi
FAKTOR EKTERNAL

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (S) :
1. Terlaksanakannya
Tugas Pokok dan Fungsi
Bappelitbang dengan
dukungan SDM, sarana
dan prasarana memadai

PELUANG (O) :

ANCAMAN (T) :

Kewenangan dan peran
Bappelitbang yang makin kuat
dan luas dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
2. Sinergitas perencanaan antara
pemerintah pusat, provinsi
dan Kabupaten
3. Kewenangan yang jelas dan
menjadikan stuktur
Bappelitbang lebih efektif dan
efisien
4. Fungsi dalam struktur
Bappelitbang semakin lengkap
5. Penyusunan rencana
pembangunan dengan
pendekatan pemberdayaan
masyarakat mendapat
dukungan prioritas
Alternatif Strategi :
1. Meningkatkan kualitas
pekerjaan dan mempertegas
peran dan fungsi
Bappelitbang dalam setiap
perencanaan pembangunan
yang diarahkan oleh aparatur
perencana dengan kapabilitas
yang baik agar didapat

1.

inkonsistensi Peraturan
Perundangan yang mengatur
mengenai Perencanaan

2.

Perencanaan masih bersifat
Sektoral

3.

Masih adanya tumpang tindih
kewenangan dan urusan dengan
OPD lain

4.

Kesulitan dalam menentukan
prioritas pembangunan

5.

Adanya tuntutan masyarakat
untuk merasakan hasil rencana
pembangunan dalam bentuk riil

1.
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2.

Potensi kapabilitas SDM
sudah cukup baik

3.

Potensi aparatur dalam
menjalankan Tugas
Pokok dan Fungsi

Kekuatan (S) :
4. Meningkatnya kualitas
teknis perencanaan

5.

6.

Tersedianya
dokumen
perencanaan
beragam

sinergitas perencanaan
Memanfaatkan peraturan
dan regulasi yang ada dalam
pengembangan fungsi dan
kewenangan Bappelitbang
3. Memanfaatkan database
pembangunan dalam
pengembangan sinergitas
pembangunan dan
peningkatan partisipasi
swasta
Alternatif Strategi :
4. Memaksimalkan fungsi dan
keberadaan system
informasi musrenbang
dalam meningkatkan
pastisipasi masyarakat dan
swasta dalam pembangunan
2.

2.

3.

Alternatif Strategi (S-T):
4. Menerapkan
perundang-undangan
yang ada
untuk perumusan SPM
perencanaan
5.

yang

Sistem Informasi
Musrenbang sebagai
instrument penting
dalam perencanaan
partisipatif telah
mulai dibangun
dan dikembangkan

Memberdayakan SDM perencana
dalam merumuskan SPM dan
dokumen perencanaan yang
dibutuhkan
Memberdayakan peran SDM
Aparatur dalam memberikan
pemahaman kepada masyarakat
tentang pembangunan

6.

Memanfaatkan perundangundangan untuk meningkatkan
pemahaman masyarakat terhadap
mekanisme dan tata cara
perencanaan
Mewujudkan ketersediaan
data/informasi dan sistem
informasi pembangunan sebagai
upaya penetapan SPM yang
belum terbentuk

7.

Kelemahan (W):
1. Lemahnya Team Work
dan belum tergalinya
potensi SDM secara
optimal

2.

Masih kurangnya
Sumber Daya Aparatur
yang memiliki skill
dan kompetensi
sebagai perencana

Alternatif Strategi (W-O) :
1. Mengembangkan jabatan
fungsional peneliti dan
perencana untuk
meningkatkan peran dan
fungsi Bappelitbang dengan
meningkatkan jumlah
alokasi anggaran untuk
aparatur Bappelitbang
yang mengikuti diklat
fungsional
2. Pengembangan sumberdaya
aparatur untuk
meningkatkan skill dan
kompetensi melalui
kerjasama dengan berbagai
perguruan tinggi dan lembaga
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Mensinergikan antara
perencanaan Sektoral dengan
RPJPD, RPJMD dan RTRW
Alternatif Strategi (W-T) :
1. Mempercepat terbentuknya
jabatan fungsional perencana
untuk mengantisipasi tuntutan
masyarakat dalam pembangunan

2. Meningkatkan sistem informasi
perencanaan pembangunan
untuk
menerapkan standar pelayanan
minimal yang belum tersedia
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3.

Manajemen jabatan
fungsional belum
optimal

3.

Penggunaan &
perawatan
kendaraan
operasional belum
optimal
Kelemahan (W):
5. Kurangnya
pemeliharaan rutin
untuk barang inventaris
kantor

4.

4.

6.

7.

8.

9.

Belum memadainya
sarana internet
dalam mendukung
aktivitas Bappelitbang
Belum optimalnya
dukungan sistem data
dan informasi yang
handal terhadap
proses pengambilan
kebijakan
Belum terkelolanya
dokumen serta
data/informasi
penting yang
mendukung proses
perencanaan
Rendahnya tingkat
pemanfaatan dokumen
perencanaan yang
dihasilkan oleh
Bappelitbang
disebabkan karena
lemahnya pemahaman
mengenai kebutuhan
OPD

penelitian
Menerapkan standar dan
prosedur kerja yang jelas
untuk mengambangkan
urusan
kewenangan yang ada

3. Mewujudkan system data dan
informasi yang akurat untuk
mengurangi pemahaman sektoral
dan meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap
perencanaan pembangunan

Menerapkan sistem informasi
pembangunan untuk
& perawatan
kendaraan
menciptakan
sinergitas
pembangunan antar wilayah

Alternatif Strategi (W-O) :
5. Mengembangkan berbagai
hasil perencanaan
pembangunan dengan
memanfaatkan keberadaan
perguruan tinggi dan
lembaga penelitian di sekitar
Kabupeten Ngawi
6. Menerapkan reward and
punishment dengan standar
kriteria kinerja yang pasti

serta serta

dokumen

serta

Alternatif Strategi (W-T) :

terkelolanya

dokumen

serta

mengenai kebutuhan OPD

Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
Bappelitbang Kabupaten Ngawi adalah : Melaksanakan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan secara
rutin setiap tahun. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang
diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan
digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu
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sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada
dasarnya

merupakan

ketentuan-ketentuan

untuk

dijadikan

pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan
keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan satuan kerja
perangkat

daerah.

Adapun

kebijakan

program

perencanaan

pembangunan Bappelitbang Kabupaten Ngawi yang dilaksanakan
dengan

Melakukan

monitoring

dan

evaluasi

dokumen-dokumen

perencanaan.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan, maka penjabaran strategi pembangunan ke dalam program dan
kegiatan perlu dilakukan. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata,
sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh instansi atau beberapa
instansi terkait dalam rangka melibatkan partisifasi aktif masyarakat guna
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan
merupakan penjabaran dari program dan kebijakan sebagai arah dari
pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah terpilih. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi
dalam

rangka

mencapai

setiap

tujuan

strategisnya,

maka

langkah

operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif
yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan
tugas dan fungsi Bappelitbang Kabupaten Ngawi dan mengacu
Rencana

Pembangunan

Jangka

kepada

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Ngawi tahun 2016-2021 sebagai langkah dalam mewujudkan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
selama kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :
6.1. Program Bappelitbang Lima Tahun ke Depan
1. Program Penyelenggaraan Penataan Tata Ruang
2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
8. Program Pengembangan Data/Informasi
9. Program Kerjasama Pembangunan
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10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
12. Program Perencanaan Sosial Budaya
13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
14. Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan
15. Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan
6.2. Kegiatan Bappelitbang Lima Tahun ke Depan
Agar dapat merealisasikan program-program Bappelitbang lima
tahun ke depan, di susun kegiatan-kegiatan yang mendukung program
sebagai berikut :
1. Program Penyelenggaraan Penataan Tata Ruang terdiri dari kegiatan:
a. Koordinasi Perencanaan Tata Ruang
b. Koordinasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri dari kegiatan :
a. Penyusunan Laporan capaian kinerja RPJMD
b. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
c. Penyusunan Laporan hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
operasional
c. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
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4. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri dari
kegiatan :
a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Mebelair
d. Pengadaan Komputer, Printer, Laptop dan Proyektor
e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
h. Pemeliharaan Peralatan Kerja
i. Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :
a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu
c. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari
kegiatan :
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :
a. Penyusunan Laporan OPD
8. Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari kegiatan :
a. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian
target kinerja program dan kegiatan
b. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
c. Penyusunan dan pengumpulan data informasi pembangunan
daerah
d. Penyusunan profil daerah
e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah
f. Perencanaan dan Koordinasi Forum Data
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9. Program Kerja sama Pembangunan, terdiri dari kegiatan :
a. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
b. Koordinasi Dan Fasilitasi Forum CSR/PKBL
c. Fasilitasi Kerjasama dengan TNI/KODIM
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari kegiatan :
a. Penyusunan Rancangan Perbup tentang RKPD
b. Penyusunan KUA/PPA dan KUPA/PPA Perubahan
c. Fasilitasi dan Sosialisasi Dokumen Perencanaan
d. Penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan
jangka panjang
e. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari kegiatan:
a. Koordinasi perencanaa pembangunan koperasi, usaha mikro,
transmigrasi, perdagangan, industri dan tenaga kerja
b. Koordinasi perencanaan pembangunan pengembangan dunia
usaha dan pariwisata
c. Koordinasi perencanaan pembangunan pertanian
d. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
e. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan
f. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
12. Program Perencanaan Sosial Budaya, terdiri dari kegiatan :
a. Koordinasi perencanaan

pembangunan

bidang sosial dan

budaya
b. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
c. Perencanaan dan Koordinasi Fasilitasi Monitoring Kabupaten
Sehat
d. Koordinasi dan Evaluasi Program Responsif Gender
13. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam,
terdiri dari kegiatan :
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan perumahan, kawasan
permukiman, komunikasi, dan informatika
c. Koordinasi Perencanaan

Pembangunan sumber daya alam

dan lingkungan hidup
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14. Program Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari
kegiatan :
a. Koordinasi penanganan kemiskinan
b. Koordinasi Perencanaan pembangunan berkelanjutan
15. Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari kegiatan :
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Pembangunan
Daerah
b. Penyusunan Profil Daerah
16. Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan, terdiri
dari kegiatan :
a. Koordinasi

Dalam

Pemecahan

Masalah-Masalah

Daerah

(Penguatan Sistem Inovasi Daerah)
b. Kajian Aktual di Bidang Pemerintahan
c. Kajian Aktual di Bidang Perekonomian
d. Kajian Aktual di Bidang Prasarana Wilayah
e. Koordinasi Kelitbangan
f. Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan IPTEKIN
Rencana

Program,

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bappelitbang Kabupaten Ngawi
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan
kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus
dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan
skala

atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan

dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun
impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.
Mendasar Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 93 ayat (f) bahwa
indikator kinerja OPD mengacu pada tujuan sasaran RPJMD. Renstra
Bappelitbang kabupaten Ngawi dalam mendukung pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Ngawi Tahun 2016 – 2021, Untuk melaksanakan Misi Ke-Tujuh
Meningkatkan kondusifitas daerah dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan,
sebagai

pembangunan,

barometer

pembangunan

Meningkatkan

keadaan

penganggaran,

implementasi

untuk menguatkan

kemasyarakatan

yang

di

Jawa

kondusif

dan

Timur

dalam

evaluasi

dan

pemberdayaan
dan

tujuannya

perencanaan

terhadap

dan

pembangunan

daya saing Daerah, dengan sasaran yang ingin di

capai Meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan dan
indikator sasaran Persentase keterkaitan dokumen perencanaan(RPJPD,
RPJMD, Renstra, RKPD, Renja).
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :
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Tabel 7
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2016 - 2021

NO

Kondisi kinerja
pada awal
Periode RPJMD

Indikator

Tahun2021

Kondisi Kinerja
pada akhir
Periode RPJMD

3

Tahun
2016
4

Tahun
2017
5

Tahun
2018
6

Tahun
2019
7

Tahun
2020
8

9

10

Tahun 2015
1

2

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

1

Persentase OPD dengan tingkat
keselarasan Renstra terhadap
RPJMD Kategori BAIK

NA

NA

87%

96%

98%

100%

100%

100%

2

Persentase OPD dengan tingkat
keselarasan Renja terhadap
Renstra kategori Baik

NA

NA

87%

96%

98%

100%

100%

100%

3

Persentase Tingkat Keselarasan
RKPD terhadap RPJMD kategori
Baik

NA

NA

86%

98%

99%

99%

99%

99%

4

Persentase tingkat capaian
target pembangunan kategori
Baik

NA

NA

85%

86%

92%

96%

99%

99%

5

Persentase hasil penelitian dan
pengembangan yang menjadi
bahan perencanaan
pembangunan

NA

NA

86%

96%

99%

99%

99%

99%
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BAB VIII

PENUTUP
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Ngawi Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan
tujuan bagi aparatur Bappelitbang dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Rencana Strategis ini merupakan
penjabaran dari visi dan misi Bappelitbang yang mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi 2016 - 2021.
Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat,
dan komitmen dari seluruh aparatur Bappelitbang, karena akan menentukan keberhasilan
program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya
bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan
pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi
daerah yang ingin dicapai.
Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan
tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
terwujudnya good governance.

Rencana Strategis Bappelitbang Kab. Ngawi Tahun 2016 – 2021

rangka mendukung

