
PERUBAHAN 

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



r®

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JL . Raya T uape ja t KM.4 Telp. (0759)-3200SO ,320053,320211 Fax (0759) 3202 IX
email : bappeda_mentawai@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 
NOMOR M /TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
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KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI 
TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

: a. bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 
arah kebijakan pelayanan perangkat daerah selama 5 (lima) 
tahun;

b. bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 
menjadi tolok ukur kinerja pelayanan selama 5 (lima) tahun 
rencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan 
Mentawai.

: 1. Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Keija Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2015-2035

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
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Perubahan Rencana Startegis Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 sebagimana 
dimaksud pada dictum pertama merupakan landasan bagi Bappeda 
Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok 
Dan fungsi pelayanan yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 dijadikan sebagai 
bahan acuan atau pedoman dalam mengevaluasi kinerja Bappeda.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk 

menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang 

melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di 

daerah. Melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas, tentu tujuan 

pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan keija, lapangan berusaha, 

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 

akan tercapai.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu badan yang 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi 

penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan memiliki peran 

strategis dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berkualitas 

demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan daerah sebagaimana dalam visi misi kepala daerah, maka 

Bappeda menyusun sebuah dokumen perencanaan strategis yang disebut 

dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dan arah 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan 

Bappeda.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda adalah dokumen 

perencanaan strategis Bappeda yang berorientasi pada hasil yang akan 

dicapai kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi 

pelayanan Bappeda. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda disusun 

berpedoman pada RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta 

menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 bahwa rencana pembangunan daerah merupakan satu 

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, tak terkecuali
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perubahan rencana strategis perangkat daerah juga merupakan bagian dari 

sistem perencanaan daerah dan nasional. Penyusunan Perubahan Rencana 

Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentunya 

berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

menjadi komitmen Bappeda dan juga sebagai tolok ukur kinerja serta arah 

kebijakan pembangunan terkait tugas dan fungsi pelayanan Bappeda.

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda diawali dengan 

persiapan penyusunan Perubahan Renstra, Penyusunan rancangan 

Renstra, Penyusunan rancangan akhir Renstra, dan Penetapan Renstra 

Bappeda.
Persiapan

Penyusunan
Rentra-OPD

PENYUSUNAN 
RANCANGAN 

f -  AWAL RPJMD

Penelaahan 
RTRW & KLHS

Renstra-KL& 
Renstra OPD 

Provinsi

Perumusan
Isu-Isu

strategis
berdasarkan

tupoksl

Analisis
Gambaran
pelayanan

OPD

*
Perumusan 
visi dan misi 

OPD
*

Perumusan
Tujuan

i
*•

Perumusan
sasaran

SPM

Pengolahan 
data dan 
Informasi

Perumusan Strategi <- 
dan Kebijakan

M u sren b a n g
RPJMD

R ancangan 

A khir RPJMD

P erd a  RPJMD

Perumusan rencana 
program, kegiatan, 
Indikator kinerja, 

kelompok sasaran dan 
pendanaan Indikatif

Perumusan Indikator 
kinerja OPD yang 

mengacu pada tujuan 
dan sasaran RPJMD

Penyempurnaan
Rancangan

Renstra-OPD
<-----

*
Rancangan akhir 
RENSTRA-OPD

Tdk
.sesuai

P e n e ta p a n  

R en stra  OPD

*  ■ 
RENSTRA-OPD |

G a m b a r  1 .1  D ia g r a m  a l i r  T a h a p a n  P e n y u s u n a n  R e n s t r a  B a p p e d a

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda tentunya memperhatikan 

dan menyelaraskan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, 

propinsi maupun pusat. Penyelarasan tersebut terkait dengan pelaksanaan 

tupoksi pelayanan Bappeda agar lebih efektif dan efisien. Hubungan dan 

keterkaitan dokumen Rencana Strategis Bappeda dengan dokumen 

perencanaan lainnya dapat dilihat melalui Gambar 1.2.
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RP J P PEDOMAN RP J M DIJABARKAN RKP
NASIONAL

___________ r
NASIONAL

_____ ______✓ _____ _____ r

DIPERHATIKAN |  |

I 4

5 TAHUN 1 TAHUN

G a m b a r  1 .2
B a g a n  A lir  H u b u n g a n  K e t e r k a i t a n  D o k u m e n  P e r e n c a n a a n

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan perubahan Renstra 

Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 

dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja 

(Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Perubahan Renstra 

merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan 

sasaran Bupati dan Wakil Bupati.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

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

Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

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

Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

evaluasi Pemerintah Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 70 Tahun 2019 

Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 

2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor : 

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator 

Kinerja Utama;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 

Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Mentawai Tahun 2015-2035.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, 

monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dalam 

kurun waktu 5 tahun.

2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang 

rencana program dan rencana keija Bappeda.

3. Pedoman dalam fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bappeda.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 adalah:

1. Sebagai penjabaran operasional visi dan misi kepala daerah menyangkut 

fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksaan dan pengawasan.

3. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda sebagai 

institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD ) Kabupaten 

Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022.

4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Keija (Renja) Bappeda 

Kabupaten Kepulauan Mentawai.
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1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten 

Kepulauan Mentawai 2017-2022 disusun sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dan sistematika 

penulisan.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi tentang 

peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang 

dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian- 

capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Perubahan 

Renstra Bappeda periode sebelumnya, mengemukakan capaian program 

prioritas Bappeda yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD 

periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih 

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Perubahan Renstra Bappeda.

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappeda, memuat identifikasi 

permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda, telaahan visi, misi dan 

program kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Bappenas, Bappeda 

Propinsi, telaahan terhadap RTRW, KLHS dan penentuan isu-isu strategis. 

Bab 4  Tujuan dan Sasaran, memuat uraian tujuan dan sasaran strategis 

pelayanan Bappeda jangka menegah.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan, memuat Srtaegi dan arah kebijakan 

pelayanan Bappeda dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis 

pelayanan Bappeda.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, memuat rencana 

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan disertai 

dengan pendanaan indikatif.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat indikator kinerja 

Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab 8 Penutup

6



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai suatu lembaga 

teknis daerah yang melaksanakan urusan fungsi penunjang perencanaan, 

penelitian dan pengembangan. Pembentukan Bappeda Kabupaten 

Kepulauan Mentawai didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten 

Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas 

Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diamanatkan 

bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan 

pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda 

menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan Daerah urusan perencanaan, penelitian dan 

pengembangan;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, penelitian dan 

pengembangan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, penelitian 

dan pengembangan;

4. Pelaksanaan administrasi urusan perencanaan, penelitian dan 

pengembangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan 

Mentawai dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) yang dipimpin oleh pejabat eselon II b (Kepala Badan) dengan 

susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat membawahi:
7



a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Masyarakat Sosial Budaya 

dan Pemerintahan membawahi:

a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan 

Reformasi Birokrasi.

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 

membawahi:

a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perdagangan Perindustrian 

Koperasi UMKM dan ESDM;

b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup 

Kehutanan Pariwisata dan Penanaman Modal; dan

c. Sub Bidang Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan 

Wilayah membawahi:

a. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum Penataan 

Ruang Pertanahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perhubungan Komunikasi 

dan Informatika; dan

c. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Desa dan Transmigrasi.

6. Bidang Analisis Data Pembangunan, Perencanaan Program, 

Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan Penelitian dan Pengembangan 

membawahi:

a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

b. Sub Bidang Analisis Ekonomi Makro Kewilayahan dan Konektivitas; 

dan

c. Sub Bidang Data Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Secara rinci Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Bupati 

Nomor 14 Tahun 2017 antara lain:
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A. Kepala Badan dipimpin oleh kepala badan, memiliki:

Tugas : membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi

pokok penunjang perencanaan, penelitian dan

pengembangan.

Fungsi : a. perumusan kebijakan Daerah urusan

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan perencanaan, 

penelitian dan pengembangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan 

perencanaan, penelitian dan pengembangan;

d. pelaksanaan administrasi urusan

perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris badan, memiliki:

Tugas

pokok

Fungsi

melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan 

administrasi kepada seluruh unit organisasi di 

lingkup Badan.

a. koordinasi penyusunan rencana, program, 

anggaran, evaluasi, dan pelaporan Badan;

b. pemberian dukungan administrasi yang

meliputi kepegawaian, ketatausahaan,

keuangan, kerumahtanggaan, keija sama, 

hubungan masyarakat, kearsipan, dan

dokumentasi lingkup Badan;

c. penataan organisasi dan tata laksana lingkup 

Badan;

d. koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan lingkup Badan;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup

Badan; dan
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f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial, 

Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas

pokok

: melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang perencanaan pembangunan 

manusia, masyarakat, sosial, budaya dan 

pemerintahan.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di 

bidang perencanaan pembangunan manusia 

dan masyarakat, perencanaan pembangunan 

sosial dan budaya dan di bidang perencanaan 

pembangunan pemerintahan dan reformasi 

birokrasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di 

bidang perencanaan pembangunan manusia 

dan masyarakat, perencanaan pembangunan 

sosial dan budaya dan di bidang perencanaan 

pembangunan pemerintahan dan reformasi 

birokrasi;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di 

bidang perencanaan pembangunan manusia 

dan masyarakat, perencanaan pembangunan 

sosial dan budaya dan di bidang perencanaan 

pembangunan pemerintahan dan reformasi 

birokrasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya 

Alam dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
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pokok pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 

pelaporan di bidang Pembangunan Ekonomi dan 

Sumber Daya Alam.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang perencanaan pembangunan

perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM 

dan ESDM, di bidang perencanaan 

pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, 

pariwisata, dan penanaman modal dan di 

bidang perencanaan pembangunan pertanian, 

pangan, kelautan dan perikanan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di

bidang perencanaan pembangunan

perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM 

dan ESDM, di bidang perencanaan

pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, 

pariwisata, dan penanaman modal dan di 

bidang perencanaan pembangunan pertanian, 

pangan, kelautan dan perikanan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di

bidang perencanaan pembangunan

perdagangan, perindustrian, koperasi, UMKM 

dan ESDM, di bidang perencanaan

pembangunan lingkungan hidup, kehutanan, 

pariwisata, dan penanaman modal dan di 

bidang perencanaan pembangunan pertanian, 

pangan, kelautan dan perikanan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pokok pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan
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pelaporan di bidang perencanaan pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di

bidang perencanaan pembangunan pekeijaan 

umum, penataan ruang, pertanahan, 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 

di bidang perencanaan pembangunan 

perhubungan, komunikasi dan informatika 

dan di bidang perencanaan pembangunan 

desa dan transmigrasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di 

bidang perencanaan pembangunan pekeijaan 

umum, penataan ruang, pertanahan, 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 

di bidang perencanaan pembangunan 

perhubungan, komunikasi dan informatika 

dan di bidang perencanaan pembangunan 

desa dan transmigrasi;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di 

bidang perencanaan pembangunan pekeijaan 

umum, penataan ruang, pertanahan, 

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 

di bidang perencanaan pembangunan 

perhubungan, komunikasi dan informatika 

dan di bidang perencanaan pembangunan 

desa dan transmigrasi;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Analisis Data Pembangunan Perencanaan Program, 

Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan, Penelitian dan Pengembangan 

dipimpin oleh kepala bidang, memiliki:

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,

pokok pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan
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Fungsi

pelaporan dibidang analisis data pembangunan 

perencanaan program, pengendalian evaluasi dan 

pelaporan, penelitian dan pengembangan.

: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di 

bidang perencanaan pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan wilayah, di 

bidang analisis ekonomi makro kewilayahan 

dan konektivitas dan di bidang monitoring 

evaluasi dan pelaporan;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di 

bidang perencanaan pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan wilayah, di 

bidang analisis ekonomi makro kewilayahan 

dan konektivitas dan di bidang monitoring 

evaluasi dan pelaporan;

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di 

bidang perencanaan pembangunan 

infrastruktur dan pengembangan wilayah, di 

bidang analisis ekonomi makro kewilayahan 

dan konektivitas dan di bidang monitoring 

evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh

atasan sesuai tugas dan fungsinya.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas : melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara

pokok profesional sesuai dengan kebutuhan

a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan 

Badan.

c. Jum lah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis,
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kebutuhan dan beban keija.

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Kepala
Bappeda

Sub Bagian 
Umum dan 

Kepegawaian

Sub Bagian Program dan 
Keuangan

Unit Pelaksana 
Teknis I

I
Bidang Perencanaan : 

Pembangunan Ekonomi I 
dan Sumber Daya Alam |

I
Bidang Perencanaan 

Pembangunan 
Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah

___!____
Sub Bidang 
Perencanaan 

Pembangunan 
Perdagangan 
Perindustrian 

Koperasi 
UMKM dan 

ESDM

Sub Bidang 
Perencanaan 

Pembangunan 
Lingkungan 

Hidup 
Kehutanan 

Pariwisata dan 
Penanaman 

Modal

I
Sub Bidang 
Perencanaan 

Pembangunan 
Pertanian 
Pangan 

Kelautan dan 
Perikanan

= 1 _______
Bidang Analisis Data 

Pembangunan, 
Perencanaan Program, 

Pengendalian, Evaluasi, 
Pelaporan Penelitian dan 

Pengembangan

Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang

Penelitian dan Analisis Data Monitoring
Pengembangan Ekonomi Makro Evaluasi dan

Kewilayahan Pelaporan

dan
Konektivitas

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembanguan Daerah
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Upaya mewujudkan visi dan misi Bappeda kurun waktu 5 tahun yang akan 

datang tentu didukung oleh sumber daya aparatur yang dapat bersinergi 

dalam meujudkan tujuan organisasi. Sumber daya manusia menjadi salah 

satu input yang paling berpengaruh dalam mengelola organisasi untuk 

mewujudkan visi dan misi organisasi. Sumber daya aparatur Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai 

berjumlah 47 orang, terdiri dari lai-laki 27 orang, dan perempuan 20 orang. 

Berdasarkan status kepegawaiannya, jumlah aparatur PNS berjumlah 28 

orang, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) berjumlah 

19 orang.
T a b e l  2 .1

K e a d a a n  K e p e g a w a ia n  B e r d a s a r k a n  J a b a t a n

No Uraian Eselon II Eselon III Eselon IV Staf Jum lah

1 Kepala Bappeda 1 1

2 Sekretariat 1 2 17 20

3

Bidang Perencanaan 
Pem bangunan M anusia 
M asyarakat Sosial Budaya 
dan  Pem erintahan

1 3 2 6

4
Bidang Perencanaan 
Pem bangunan Ekonomi dan 
Sum ber Daya Alam

1 3 1 5

5
Bidang Perencanaan 
Pem bangunan Infrastruktur 
dan Pengembangan

1 2 3 6

6

Bidang Analisis Data 
Pem bangunan, Perencanaan 
Program, Pengendalian, 
Evaluasi, Pelaporan 
Penelitian dan 
Pengembangan

1 3 5 9

Jum lah 1 5 13 28 47

Sekretariat memiliki jumlah staf terbanyak diantara jumlah pegawai 

pada bidang lain, hal ini dinilai masih wajar mengingat tugas operasional 

Badan beban kerja di sekretariat cukup tinggi dan menyangkut pelayanan 

kepada publik baik itu di lingkungan aparatur maupun di luar pemerintah 

daerah.
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T a b e l  2 . 2
K e a d a a n  K e p e g a w a ia n  B e r d a s a r k a n  J e n j a n g  P e n d id ik a n

No Uraian S2 SI D3 SLTA /  Sederaj at Jum lah

1 Kepala Bappeda 1 1

2 Sekretariat 1 6 1 12 20

3

Bidang Perencanaan 
Pem bangunan M anusia 
M asyarakat Sosial Budaya 
dan Pem erintahan

2 3 - 1 6

4
Bidang Perencanaan 
Pem bangunan Ekonomi 
dan  Sum ber Daya Alam

1 4 - - 5

5

Bidang Perencanaan 
Pem bangunan , 
In frastruk tur dan 
Pengembangan

- 5 - 1 6

6

Bidang Analisis Data 
Pem bangunan, 
Perencanaan Program, 
Pengendalian, Evaluasi, 
Pelaporan Penelitian dan 
Pengembangan

1 7 - 1 9

Jum lah  (orang) 6 25 1 15 47

Persentase (%) 12,76 53,19 2,12 31,91

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat 

pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2 tingkat 

pendidikan karyawan Bappeda yang paling banyak adalah pendidikan S-l 

sebanyak 25 orang (53,19%). Tingkat pendidikan yang tinggi tentunya akan 

berbanding lurus dengan capaian kinerja yang positif dan selanjutnya akan 

mempermudah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Kebijakan dalam 

peningkatan kapasitas aparatur di Bappeda juga mengakomodir bagi setiap 

orang yang ingin mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur baik 

yang ada di dalam daerah, di luar propinsi ataupun di luar negeri serta 

mendukung sepenuhnya bagi setiap pegawai yang ingin meningkatkan 

jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, kendala 

SDM menjadi isu penting yang perlu diperhatikan di Bappeda terutama 

ketersediaan tenaga fungsional perencana dan peneliti. Hal ini sangat perlu, 

mengingat perlunya tenaga dalam penyusunan beberapa perencanaan dan 

penelitian-penelitian.

2.2.2 Anggaran
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Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi urusan penunjang 

perencanaan penelitian dan pengembangan, tentunya didukung dengan 

anggaran yang memadai. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2015-2020) 

alokasi anggaran Bappeda mengalami kenaikan, yaitu dari tahun 2016 

sebesar Rp.21.764.108.628 menjadi Rp. 12.515.752.798 di tahun 2020. 

Begitu juga serapan anggaran Bappeda dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup 

baik, yaitu sebesar 93,79 tahun 2016 menjadi 96,37 di tahun 2020.

T a b e l  2 . 3
K e a d a a n  A lo k a s i  A n g g a r a n  B a p p e d a , 2 0 1 6 - 2 0 2 0

Tahun
Anggaran

Pagu Anggaran
(RP)

Realisasi
(RP)

Persentase
(%)

2016. 21.764.108.628 20.412.044.973 93,79

2017 14.166.173.967 13.001.916.572 86,49

2018 17.970.246.875 16.709.927.125 92,98

2019 12.670.662.320 12.382.930.493 97,48

2020 12.515.752.798 12.062.247.864 96,37

Peningkatan alokasi anggaran Bappeda dikarenakan oleh kebutuhan 

pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda sebagai fungsi penunjang 

perencanaan, peningkatan alokasi anggaran juga berbanding lurus dengan 

berbagai kajian dan perencanaan yang telah diprogramkan.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang tugas dan fungsi palayanan Bappeda, diperlukan sarana 

dan prasarana yang mendukung seluruh pelayanan di Bappeda. Sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan juga sebagai input atau (Capital) dalam proses 

pelayanan Bappeda untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappeda 

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020

No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang

1 kursi pu tar 2 unit baik
2 tan ah  bangunan kantor pemerintah 2.390 m2 baik
3 sepeda motor 6 unit baik
4 rak  kayu 3 unit baik
5 Loudspeaker 5 set baik
6 Sound System 1 set baik
7 Handycam 3 unit baik
8 Alat Rum ah Tangga Lain-lain 16 set baik
9 Laptop 9 unit baik

10
Bangunan Gedung Kantor 
Permanen

762 m2 baik

11 Mobil roda 4 1 unit baik
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No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang

12 Lemari Besi 1 unit baik
13 Filling Besi/M etal 5 unit baik
14 Unit Transceiver SSB Portable 1 unit baik
15 Tripot 6 unit baik
16 Lemari Kaca 2 unit baik
17 Lemari Kayu 10 unit baik
18 Meja Komputer 1 unit baik
19 Kursi lipat 1 unit baik
20 Meja Kerja Pejabat Lain-lain 14 unit baik
21 Printer 21 unit baik

22
Instalasi Gardu Listrik Induk 
Kapasitas Kecil

1 unit baik

23 Meja biro 10 unit baik
24 AC Split 5 unit baik
25 P.C Unit - 16 unit baik
26 Meja Kerja Pejabat Eselon III 2 unit baik
27 Lemari Arsip u n tu k  arsip Dinamis 4 unit baik
28 Bingkai Plastik 2 unit baik

29
Instalsi Pusat Pengatur Listrik 
Lain-lain

1 unit baik

30 Papan Visual 3 unit baik
31 Kursi Rapat 36 unit baik
32 Sofa 1 unit baik
33 Unit Power Supply 4 unit baik
34 Proyektor + Attachment 2 set baik
35 Peralatan studio Visual Lain-lain 5 set baik
36 Ilmu Pengetahuan um um 1 set baik
37 Televisi 2 unit baik
38 Tangga Hidrolik 1 unit baik
39 Meja Kerja Pejabat Eselon II 2 unit baik
40 Meja Kerja Pejabat Eselon IV 10 unit baik
41 Kursi Keija Pejabat Eselon II 2 unit baik
42 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 5 unit baik
43 Buffet Kaca 1 unit baik
44 Mesin Ketik M anual S tandar (14-16) 6 unit baik
45 Buku Umum Lain-lain 2 set baik
46 Global Positioning System 9 unit baik
47 Alat Penghancur Kertas 1 unit baik
48 Meja Rapat 20 unit baik
49 Kursi Rapat 100 unit baik
50 Cam era + Attachment 5 set baik
51 Unintem uptible Power Supply (UPS) 3 unit baik
52 Ploter 1 unit baik
53 Scanner 1 unit baik
54 Gerobak Dorong 1 unit baik
55 Kursi Besi/M etal 5 unit baik
56 Meja biro 8 unit baik
57 Mesin Potong Rum put 2 unit baik
58 Mic Conference 12 unit baik
59 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 8 unit baik
60 Audio Amplifler 1 set baik
61 Microphone/W ireless Mic 1 set baik
62 Power Amplifler 1 unit baik
63 Mixer PVC 1 unit baik
64 Ja ck  CBR 14 unit baik



No Nama Barang Banyaknya Kondisi Barang

65
Instalasi Pusat Pengatur Listrik 
Lain-lain

1 set baik

66
Jaringan  Telepon Di a tas Tanah 
Kapasitas Kecil

1 set baik

67 Ilmu Pengetahuan um um 11 set baik
68 Stationary W ater Pump 1 unit baik
69 Station Wagon 1 unit baik
70 Mesin Penghisap Debu 1 unit baik
71 Lemari Es 1 unit baik
72 Televisi 1 unit baik
73 Hard Disk 1 unit baik
74 Motor Boat 2 unit baik
75 Mesin Penghitung Uang 1 unit baik
76 Papan Nama Instansi 4 unit baik
77 Papan pengum um an 2 unit baik
78 Digital Audio Storage System 1 set baik

79
Bangunan Gedung Kantor 
Perm anen (pusdalisbang)

387,83 m2 baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Kepulauan 

Mentawai merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan 

pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan 

indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan 

sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Bappeda terkait dengan 

pelaksanaan urusan penunjang fungsi perencanaan penelitian dan 

pengembangan telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini 

memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang 

tidak begitu maksimal. Beberapa indikator kinerja pelayanan Bappeda telah 

mencapai target kinerja bahkan ada yang melewati 100 persen dan ada 

beberapa pencapaian kinerja dibawah target yang direncanakan.

Rendahnya target kinerja pelayanan Bappeda didasarkan pada masih 

rendahnya kapasitas aparatur dalam proses pelaksanaan perencanaan 

daerah yang dimulai dari pengumpulan data dan informasi, perencanaan 

pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga 

monitoring dan evaluasi. Selain itu, belum kuatnya komitmen aparatur
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dalam menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan, 

penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda tentunya didukung oleh 

ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

tahun rencana. Realisasi anggaran Bappeda selama kurun waktu 5 tahun 

terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu dari 93,79 persen pada tahun 

2016 menjadi 96,37 persen pada tahun 2020.
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T a b e l  2 . 5
P e n c a p a ia n  K in e r ja  P e la y a n a n  B a p p e d a  

K a b u p a te n  K e p u la u a n  M e n ta w a i

NO
Indikator Kineija sesuai Tugas 

dan Fungsi OPD
Target

Target Renstra OPD 
Tahun ke-

Realisasi Capaian 
Tahun ke-

Rasio Capaian pada 
Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(D (2) (4) (6) (7) (8) (9) (10) d i ) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1
Tingkat program u rusan  pilihan 
yang terintegrasi 100% 100 100 100 100 100 60 65 70 75 85 >100% >100 % >100% >100 % >100 %

2
Tingkat kesesuaian program 
RPJMD kedalam RKPD 100% 100 100 100 100 100 65 70 75 85 90 >100% >100 % >100 % >100% >100%

3
Tingkat kesesuaian program 
RKPD kedalam APBD 100% 100 100 100 100 100 65 70 80 85 95 >100 % >100 % >100% >100 % >100 %

4
Tingkat Usulan m asyarakat yang 
menjadi belanja langsung pada 
APBD

20% 9 10 12 15 20 10 15 18 20 22 > 1 0 0 % >100 % >100 % >100 % >100%

5
Tingkat kajian/penelitian yang 
diterapkan 2 % 0 . 8 1 1.5 1.8 2 1 1.5 1.8 2 2.2 >1 % >1 % >1 % >1% >1 %

T a b e l  2 .6
A n g g a r a n  d a n  R e a l i s a s i  P e n d a n a a n  P e la y a n a n  B A P P E D A  

____________  K a b u p a te n  K e p u la u a n  M e n ta w a i____________

U raian
A nggaran p ad a  T ah u n  ke- (juta rup iah) R ealisasi A nggaran p ad a  T ah u n  ke- (juta rup iah)

Rasio a n ta ra  R ealisasi d a n  Anggaran 
T ah u n  ke-

R ata-ra ta
P e rtu m b u h an

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 A nggaran R ealisasi

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) ____(H )____ (18)___

21.764 ,10 21 .764 ,10 14.166.17 17.970.246 12.382.93 12.515.75 20 .412,04 13.001.91 16.709.92 12.670.66 12.062.24 93 ,79 55,48 69 ,98 89 ,62 93,79 22 ,85 41 ,13

2.889,86 2 .889,86 3 .586 .40 2 .653 .04 2 .861 .86 3 .212 .29 2 .879 ,30 3 .177 .57 2 .641.95 2 .800.47 2 .777 .94 99,63 99,93 96 ,27 98 ,99 99 ,63 10,53 16,20

18.874,24 18.874,24 10.579.76 15.317.19 9 .521 .06 9 .303 .45 17.532,74 9 .824 .34 14.067.97 9 .270 .18 9 .284 .30 92,89 44 ,58 61 ,99 87 ,59 92 ,89 26,13 51,18
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Bappeda sebagai lembaga daerah yang bertugas membantu kepala 

daerah dalam menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian 

dan pengembangan memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan 

tugas dan fungsi pelayanan organisasi. Berbagai tantangan dan peluang 

tersebut antara lain:

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam upaya pengembangan dan 

pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan antara lain:

1. Tuntutan nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, 

efisien dan akuntabel semakin kuat.

2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, tepat dan 

akurat.

3. Kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat menjadi 

pelayanan dasar bagi pemerintah daerah.

4. Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan efektif, efisien dan akuntabel.

5. Semakin ketatnya pengawasan pembangunan mulai dari perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Begitu juga peluang yang dapat diambil dalam peningkatan tugas dan 

pelayanan Bappeda antara lain:

1. Semakin terbukanya kesempatan peningkatan kapasitas sumber daya 

aparatur di lingkungan Bappeda.

2. Kebijakan pemerintah yang memperkuat fungsi perencanaan, penelitian 

dan pengembangan.

3. Kebijakan anggaran money follow program priority, tentunya dimulai dari 

perencanaan pembangunan.

4. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

sebagai legalitas dan memperkuat fungsi perencanaan pembangunan 

daerah.
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BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU 
STRATEGIS BAPPEDA

Isu-isu strategis merupakan gambaran permasalahan-permasalahan 

yang dikedepankan untuk diatasi dan berdampak luas. Suatu kondisi atau 

situasi yang menjadi isu strategis apabila tidak diantisipasi akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar atau menghilangkan peluang besar 

untuk meningkatnya pelayanan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. 

Sebuah isu strategis dapat dilihat dari:

1. Apakah isu tersebut sedang menjadi perhatian.

2. Apakah isu tersebut mendesak.

3. Apakah isu tersebut sesuai dengan kebutuhan publik.

4. Apakah isu tersebut membantu kebutuhan publik.

5. Apakah isu tersebut sesuai dengan visi dan misi.

6. Apakah isu tersebut melibatkan stakeholder luas.

7. Apakah isu strategis tersebut aman dari dampak dari luar.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Pelayanan Perangkat Daerah

Selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai 

perangkat daerah yang mengurusi perencanaan penelitian dan 

pengembangan tentunya berbagai permasalahan muncul dan menjadi 

isu/permasalahan daerah juga menjadi permasalahan bangsa. 

Permasalahan tersebut jika dibiarkan atau tidak ditangani segera maka
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dalam jangka waktu tertentu akan berdampak pada kualitas perencanaan

pembangunan dan pada akhirnya akan mempengaruhi orientasi dan tujuan

pembangunan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

1. Belum selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.

2. Masih minimnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah.

3. Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah berbasis 

teknologi informasi.

4. Masih rendahnya kemampuan sumber daya aparatur dalam mendukung 

fungsi perencanaan penelitian dan pengembangan.

5. Belum adanya tenaga peneliti fungsional perencana sebagai aparatur 

yang khusus mendalami dan melakukan penelitian dan kajian 

perencanaan pembangunan daerah.

6. Masih tumpang tindih peraturan perundang-undangan terkait 

perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

7. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 

daerah.

8. Belum optimalnya penelahaan aspirasi masyarakat oleh O PD.

9. Belum terkelolanya data dan informasi sebagai basis data perencanaan 

pembangunan.

10. Orientasi perencanaan daerah oleh perangkat daerah masih berbasis 

output tidak berorientasi hasil outcome/hasil.

11. Masih minimnya riset/kajian/penelitian pembangunan daerah.

12. Masih minimnya pemanfaatan IPTEK dan pengembangan inovasi 

daerah.
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13. Belum adanya komitmen dan konsistensi OPD dalam penyusunan 

dokumen perencanaan.

14. Belum tersedianya regulasi (peraturan daerah) yang mengatur sistem 

perencanaan pembangunan di daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022 yaitu “Mentawai yang Mandiri,

Maju dan Sejahtera”.

1. Mandiri: Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu mengatasi 

berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan dan 

mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki serta 

proaktif membangun jejaring dengan semua pemangku kepentingan 

terkait untuk memenuhi semua kebutuhanya. Membangun dari apa 

yang ada dan dimiliki masyarakat, bebas dari ketertinggalan, 

ketergantungan dan kemiskinan.

2. Maju: Kondisi Kualitas Kehidupan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang 

lebih baik didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki 

keunggulan dan intelektualitas, yang dapat dilihat dari indikator 

pendapatan perkapita, pertumbuhan penduduk, rata-rata lama sekolah, 

harapan hidup, tingkat pengangguran, semua pusat pertumbuhan 

ekonomi terhubungkan, seluruh desa terhubungkan dengan pusat 

kecamatan, kontribusi sektor jasa/tourism terhadap PDRB, keterlibatan 

masyarakat dalam pembangunan.
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3. Sejahtera: Kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai dimana masyarakat 

terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, 

secara merata, yang dapat dilihat dari capaian IPM, penurunan tingkat 

kemiskinan, Gini Ratio, kualitas lingkungan terjamin.

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan misi-misi yang akan 

dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Produktif.

2. Mewujudkan Infrastruktur yang merata, berkualitas dan berwawasan 

lingkungan.

3. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berdaya saing 

berbasis maritim.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, 

akuntabel dan melayani.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Berdasarkan urusan dan kewenangan Bappeda sebagai perangkat 

daerah tentunya harus berada pada posisi yang penting dalam mendukung 

dan berkontribusi besar terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah 

yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017- 

2022. Sebagai perangkat daerah yang membantu kepada daerah dalam 

urusan penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan, maka misi 4 

(mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel 

dan melayani) merupakan misi kepala daerah yang menjadi fokus utama 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda.
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Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda 

Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera

No
Misi dan  Program 

KDH dan Wakil KDH 
terpilih

Perm asalahan
Pelayanan
Bappeda

Faktor

Penghambat Pendorong

d) (2) (3) ________ m_____________ ___________ (§1___________

1

Misi 4
M ewujudkan ta ta  
kelola pem erintahan 
yang profesional, 
bersih, akuntabel 
dan melayani.

Belum
selarasnya
dokum en
perencanaan
pem bangunan
daerah

1. Rendahnya komitmen 
perangkat daerah dalam 
keselarasan dokumen 
perencanaan 
pem bangunan daerah.

2. Belum terintegrasinya 
sistem  perencanaan 
pem bangunan daerah.

3. Masih minimnya 
penggunaan teknologi 
informatika dalam  proses 
perencanaan, 
penganggaran, 
pengendalian, 
pelaksanaan, monitoring 
dan evaluasi 
pem bangunan.

4. Belum terkelolanya data 
dan informasi 
pem bangunan 
m endukung proses 
perencanaan 
pem bangunan daerah.

5. Masih sangat minimnya 
kajian /  penelitian /  inovasi 
pem banguan daerah.

1. Tuntutan 
penyelenggaraan 
pem erintahan yang 
bersih dari KKN 
semakin kuat dan 
sudah  memasuki 
pada proses 
perencanaan.

2. Sistem perencanaan 
pem bangunan daerah 
berbasis teknologi 
informasi semakin 
m udah diakses (e- 
goverment).

3. Semakin 
diperkuatnya 
Bappeda sebagai 
perangkat daerah 
m em bantu kepala 
daerah dalam fungsi 
perencanaan daerah 
melalui Permendagri 
Nomor 86 Tahun 
2017.

4. Telah ada regulasi 
tentang sistem inovasi 
daerah (Peraturan 
Pemerintah (PP) 
Nomor: 38 Tahun 
2017 tentang Inovasi 
Daerah

Program
perencanaan
pem bangunan
daerah

Berdasarkan penelahaan visi dan misi kepala daerah terkait 

pelaksanaan pelayanan Bappeda, maka isu strategis yang menjadi 

permasalahan penting adalah:

1. Belum selaras dan konsistennya perencanaan pembangunan daerah.

2. Belum terkelola data dan informasi mendukung proses perencanaan 

pembangunan daerah.
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3. Masih sangat terbatasnya rujukan perencanaan pembangunan daerah 

yang berasal dari penelitian, hasil kajian dan inovasi daerah.

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi

Telaah terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda provinsi 

bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan 

pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan 

pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. 

Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara 

Renstra Bappeda dengan Renstra Bappenas dan Renstra provinsi serta 

mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah dengan 

pemerintah daerah.

Tabel 3.2
Perm asalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Sasaran Renstra K/L 

beserta  Faktor Pengham bat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 
Bappenas

Sasaran Jangka 
Menengah Renstra 
Bappeda Propinsi

Perm asalahan
Pelayanan
Bappeda

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

(l) (2) (31 (4) (51 (6)

1

Perencanaan 
pem bangunan 
nasional yang 
berkualitas, sinergis, 
dan  kredibel

1. Kinerja 
kelembagaan 
yang efektif dan 
efisien.

2. Konsistensi dan 
sinergitas an tar 
dokumen 
perencanaan.

3. Sinerginya 
perencanaan 
pem bangunan 
provinsi dengan 
perencanaan 
pem bangunan 
nasional dan 
kabupaten /  kota.

4. M eningkatkan 
keterlibatan 
pemangku 
kepentingan 
dalam  proses 
perencanaan dan 
pengendalian 
pem bangunan

5. Tersedianya 
database

1. Belum 
selarasnya 
perencanaan 
pem banguna 
n daerah.

2. Orientasi 
perencanaan 
pem banguna 
n daerah 
belum 
berorientasi 
hasil.

3. Belum 
term anfaatka 
n secara 
maksimal 
data dan 
informasi 
dalam  proses 
perencanaan 
pem banguna 
n.

1. Masih 
rendahnya 
kapasitas 
sum ber daya 
aparatur.

2. Masih 
lemahnya 
koordinasi 
lintas sektoral 
terkait 
perencanaan 
pem bangunan 
daerah.

3. Masih 
rendahnya 
kualitas 
perencanaan 
daerah yang 
dilihat dari 
keselarasan 
dan
konsistensi
perencanaan
daerah.

4. Belum 
maksimalnya

1. Tuntutan 
penyelengg 
araan 
pemerintah 
an  yang 
bersih dari 
KKN 
semakin 
kuat dan 
sudah 
memasuki 
pada 
proses 
perencana 
an.

2. Sistem 
perencana 
an
pembangu 
nan daerah 
berbasis 
teknologi 
informasi 
semakin 
m udah 
diakses (e-
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No
Sasaran Jangka 

Menengah Renstra 
Bappenas

Sasaran  Jangka 
Menengah Renstra 
Bappeda Propinsi

Perm asalahan
Pelayanan
Bappeda

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

fl) (2) (3) (4) (5) (6)______
perencanaan 
pem bangunan 
daerah sebagai 
bahan  un tuk  
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pengendalian dan 
evaluasi

6. Meningkatnya 
Fungsi Penelitian 
dan
Pengembangan 
serta  Penerapan 
Ilmu
Pengetahuan dan 
Teknologi

ketersediaan 
data  dan 
informasi 
yang
m endukung
perencanaan
pem bangunan
daerah.

5. Masih 
minimnya 
kajian /penelit 
ian a taupun  
inovasi daerah 
yang
m endukung
perencanaan
pem bangunan
daerah.

goverment).
3. Akses 

alokasi 
anggaran 
lebih 
m udah.

2

Manajemen ta ta  
kelola pem erintah di 
Kementerian 
PPN /Bappenas yang 
baik dan  bersih

1. Meningkatnya 
kualitas sum ber 
daya aparatu r 
yang
berintegritas dan 
profesional

2. Meningkatnya 
kualitas layanan 
bagi pengguna 
LPSE sesuai 
dengan
pera tu ran  yang 
berlaku

1. Belum 
dipedomanin 
ya S tandar 
Operasional 
Prosedur 
(SOP) dalam 
peningkatan 
pelayanan.

2. Rendahnya 
kualitas 
pelayanan 
oleh
aparatur.

1. Anggapan 
apara tu r 
bahwa SOP 
sebagai 
standar 
adm inistrasi.

2. Masih 
rendahnya 
kesadaran 
dan
pem aham an 
akan tugas 
pokok dan 
fungsi

Reformasi
birokrasi
hingga ke
daerah
sudah
menjadi
tun tu tan
bagi setiap
aparatur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis

Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang 

mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata 

ruang peruntukannya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan 

Mentawai telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, pada 

pasal 4 disebutkan bahwa penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk 

meningkatkan perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya 

alam berkelanjutan yang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta
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ramah lingkungan dengan dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan 

berbasis mitigasi bencana. Pengembangan dan pemanfaatan wilayah yang 

menjadi suatu proses pembangunan harus sesuai dengan peruntukan 

struktur ruang yang tersedia.

Tabel 3.3
Perm asalahan Pelayanan O PD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

beserta  Faktor Pengham bat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No
Rencana Tata Ruang 

Wilayah terkait Tugas dan 
Fungsi OPD

Perm asalahan 
Pelayanan OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) __13]__________ (4) (5)

1

Tujuan, kebijakan dan 
strategi penataan  ruang 
wilayah;

1. Sebagai sekretariat 
BKPRD, m asih 
lemahnya
koordinasi lintas 
sektoral terkait 
penataan  ruang.

2. Masih terbatasnya 
pem aham an dan 
informasi yang 
diterim a m asyarakat 
terkait rencana tata  
ruang  wilayah.

1. Tumpang 
tindih
kewenangan
penataan
ruang.

2. Terbatasnya 
kewenangan 
Bappeda 
secara teknis 
terhadap 
pem anfaatan 
ruang  pada 
pelaksanaan 
pem bangunan.

3. M asyarakat 
tidak begitu 
peduli dengan 
RTRW.

4. Belum 
tersedianya 
(paripurna) 
regulasi 
daerah yang 
secara detail 
m engatur 
rencana pola 
ruang  daerah.

1. Permendagri 
Nomor 54 
Tahun 2009 
tentang 
Pembentukan 
BKPRD, 
m enyebutkan 
bahwa Bappeda 
sebagai 
sekretariat 
BKPRD.

2. Belum 
terintegrasinya 
pem anfaatan 
struk tu r ruang 
dan pola ruang 
daerah.

2
Rencana s tru k tu r ruang 
wilayah;

3 Rencana pola ruang  wilayah;

4
Penetapan kaw asan 
strategis;

5
Arahan pem anfaatan ruang 
wilayah;

6
Ketentuan pengendalian 
pem anfaatan ruang  wilayah;

7 Kelembagaan; dan

8
Hak, kewajiban, serta  peran 
m asyarakat

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan 

untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 

pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program 

pemerintah telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan 

daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebuah bentuk tindakan 

strategis dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif
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terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam kebijakan 

rencana program tata ruang. Proses perencanaan pembangunan baik itu 

melalui pendekatan top-up dan bottom-up tentunya harus memperhatikan 

dan mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kajian terhadap 

lingkungan hidup, apakah perencanaan tersebut memberikan dampak 

negatif kepada lingkungan atau sebaliknya.

Tabel 3.4
Perm asalahan Pelayanan O PD berdasarkan Analisis KLHS 

beserta  Faktor Pengham bat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No
Hasil KLHS terkait Tugas 

dan  Fungsi O PD
Perm asalahan 

Pelayanan O PD
Faktor

Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)

1

Keterkaitan
(interdependency)-, KLHS 
dapat diselenggarakan 
secara kom prehensif atau  
holistik.

Belum adanya 
kesepaham an 
(koordinasi) lintas 
sektoral menjadikan 
KLHS sebagai prinsip 
dasar dalam  proses 
pem bangunan, tentunya 
dimulai dari 
perencanaan.

Belum
tersedianya
regulasi
daerah terkait
KLHS sebagai
pedoman
dalam  proses
perencanaan
pem bangunan
berkelanjutan.

Undang-
undang
Nomor 32
Tahun
2009
tentang
Perlindunga
n dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup,
KLHS
digunakan
untuk
m erencana
kan dan
mengevalua
si
kebijakan, 
rencana 
d a n /a tau  
program 
yang akan 
atau  sudah 
ditetapkan

2

Keseimbangan 
(equilibrium); keseim bangan 
an ta ra  kepentingan sosial 
ekonomi dengan 
kepentingan lingkungan 
hidup, keseim bangan 
an ta ra  kepentingan jangka 
pendek dan  jangka 
panjang, keseim bangan 
kepentingan pem bangunan 
pusat dan  daerah.

3

Keadilan (justice); tidak 
m engakibatkan 
m arginalisasi sekelompok 
a tau  golongan m asyarakat 
terten tu  karena adanya 
pem batasan akses dan 
kontrol terhadap sumber- 
sum ber alam  a tau  modal 
a tau  pengetahuan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu strategis terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

pelayanan Bappeda sangat penting untuk melihat permasalahan- 

permasalahan yang mendesak harus ditangani dan berdampak luas bagi 

proses pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang prioritas dan potensial
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akan berdampak pada perbaikan pelayanan Bappeda dalam tahun rencana 

pembangunan.

No Aspek Isu Strategis

1 Kualitas perencanaan
1. Belum selarasnya perencanaan pem bangunan daerah
2. Orientasi perencanaan pem bangunan daerah belum 

berorientasi hasil.

2
Sistem perencanaan 
pem bangunan daerah

Belum terintegrasinya perencanaan pem bangunan daerah

3 Teknologi informasi
Masih rendahnya pem anfaatan teknologi informasi dalam 
m endukung proses perencanaan pem bangunan daerah

4 Data dan  informasi

1. Masih minimnya ketersediaan dan  pengolahan data informasi 
m endukung proses perencanaan daerah

2. Masih rendahnya kajian/penelitian a taupun  inovasi daerah 
yang m endukung perencanaan pem bangunan daerah.

5 Sum ber daya m anusia

1. Belum tersedianya tenaga fungsional perencana yang 
m elakukan kajian/penelitian perencanaan pem bangunan 
daerah.

2. Masih terbatasnya kem am puan dan kapasitas aparatu r dalam 
m enyusun dan menganalisis perencanaan pembangunan 
daerah.
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BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang 

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan 

jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan 

arsitektur kinerja Bappeda selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan- 

pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, 

melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu 

strategis daerah yang dihadapi. Rumusan pernyataan tujuan biasanya 

disusun dengan membalikkan pernyataan isu, permasalahan, dan peluang 

menjadi suatu kalimat positif yang ringkas.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas 

dan fungsi Bappeda atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil 

pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah tentunya 

harus selaras dan mendukung visi misi kepala daerah selama 5 tahun 

rencana pembangunan. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 tahun rencana sebagai 

penjabaran secara teknis pada misi 4 yaitu mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan melayani.



T a b e l  4 .1
T u ju a n  d a n  S a s a r a n  R P J M D  K a b u p a te n  K e p u la u a n  M e n t a w a i  2 0 1 7 - 2 0 2 2

Visi:
Mentawai yang Mandiri, Maju dan Se ahtera

MISI TUJUAN SASARAN

Misi 4:
M ewujudkan ta ta  kelola 
pem erintahan yang 
profesional, bersih, 
akuntabel dan  melayani.

M ewujudkan kualitas 
pelayanan publik yang 
efektif dan  efisien

M eningkatnya kualitas 
pelayanan publik

Sesuai dengan isu strategis yang menjadi pokok perhatian dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappeda, tujuan dan 

sasaran Bappeda jangka menengah disajikan dalam tabel berikut.

T a b e l  4 .2
T u ju a n  d a n  S a s a r a n  B a p p e d a  

K a b u p a te n  K e p u la u a n  M e n t a w a i  2 0 1 7 - 2 0 2 2

No Tujuan Tujuan Sasaran
Indikator 

Tujuan /  Sasaran

Target Kinerja T u juan /S asaran  pada 
Tahun ke-

2017 2018 2019 2020 2021 2022

1

Terwujudnya 
Perencanaan 
dan Evaluasi 
Pem bangunan 
yang
berkualitas

Persentase 
realisasi 
kinerja yang 
sesuai 
dengan 
target dalam  
dokum en 
perencanaan

M eningkatnya
integrasi
perencanaan
pem bangunan

Program urusan  
pilihan yang 
terintegrasi

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya
keselarasan
perencanaan
pem bangunan
daerah

Kesesuaian 
program RPJMD 
kedalam RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kesesuaian 
program RKPD 
kedalam APBD

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya
porsi
perencanaan
partisipatif
dalam
pem bangunan

Usulan
m asyarakat yang 
menjadi belanja 
langsung pada 
APBD

8% 9% 10% 12% 15% 20%

Meningkatnya
hasil
kajian/inovasi 
dan penelitian 
yang
dim anfaatkan
dalam
perencanaan
pem bangunan

Kajian /  penelitian 
yang diterapkan 0,7% 0,8% 1% 1,5% 1,8% 2%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan 

kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah 

yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program 

prioritas pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022. Strategi 

dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara 

Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kineija 

hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan 

fungsi Bappeda.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan 

kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan 

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam 

mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan yang ditempuh dalam memenuhi tujuan dan 

sasaran pelayanan Bappeda dalam kurun waktu 5 tahun rencana adalah:
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T a b e l  5 .1
T u j u a n , S a s a r a n ,  S t r a t e g i ,  d a n  K e b ija k a n  

B a d a n  P e r e n c a n a a n  P e m b a n g u n a n  D a e r a h  2 0 1 7 - 2 0 2 2

VISI : Mentawai yang Mandiri, Maju dan Sejahtera

MISI 4 : M ewujudkan ta ta  kelola pem erintahan yang profesional, bersih, akuntabel dan  melayani

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya 
Perencanaan dan 
Evaluasi
Pem bangunan yang 
berkualitas

M eningkatnya integrasi
perencanaan
pem bangunan

• Pengelolaan dan pengendalian 
perencanaan pem bangunan 
dengan berbasis IT

• Penyusunan perencanaan 
pengendalian dan evaluasi 
pem bangunan daerah secara 
terpadu, konsisten berorientasi 
hasil berbasis teknologi 
informatika.

• Meningkatnya aksesibilitas 
m asyarakat dalam  perencanaan 
pem bangunan.

• Penerapan e- 
Planning.

• Penerapan e- 
Simonev.

• Peningkatan 
partisipasi 
m asyarakat dalam 
pelaksanaan 
m usrenbang

M eningkatnya 
keselarasan 
perencanaan 
pem bangunan daerah

M eningkatnya porsi 
perencanaan partisipatif 
dalam  pem bangunan

M eningkatnya hasil 
kajian/inovasi dan 
penelitian yang 
dim anfaatkan dalam 
perencanaan 
pem bangunan

• Pengelolaan data  dan  informasi 
pem bangunan berbasis 
teknologi informatika.

• Pengembangan dan penguatan 
jaringan kelitbangan, inovasi 
daerah dan penelitian.

• Pengembangan 
pusa t da ta  analisis 
pem bangunan.

• Lomba inovasi 
daerah
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BAB VI

RENCANA PROGRAM 
DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan 

atas strategi dan kebijakan jangka menengah perangkat daerah. Strategi 

dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar 

perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi 

tugas dan fungsi pelayanan Bappeda.

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, 

selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya. Indikator keluaran 

program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator 

kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat 

yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang 

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 

program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat 

menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi 

Bappeda.

Berdasarkan strategi dan kebijakan jangka menegah perangkat daerah, 

selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam matrik berikut.
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T abel 6 .1
R en can a  Program , K egiatan , Ind ik ator K inerja, K elom p ok  Sasaran, d an  P end anaan  In d ik atif  

B adan Perencanaan  P em bangunan D aerah Tahun 2 0 1 7 -2 0 2 2

Indikator Kinerja
Data capaian

Kondisi kinerja pada 
akhir periode renstra

Program dan 

Kegiatan

pada tabun Badan Perencanaan

Tujuan Sasaran
(Outcome)dan 

Kegiatan (Outputj

awai
perencanaan

(2017) 201« 2019 2020 2021 2022
target Rp

target RP target RP target RP target RP U f |t t RP

(D (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Terwujudnya 
Pelayanan 
Perkantoran 
yang Prima

Meningkat ny 
a Tata Kelola 
Pelayanan 
Perkantoran

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Persentase 
Capaian Kinerja 
Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

100,00 100.00 100X» 100,00 100,00 ' 100X» 100,00

Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Terkoordinasinya 
penyusunan 
dokumen 
perencanaan dan 
evaluasi kinerja 
perangkat daerah

1,00 dokumen IX»
dokumen

IX»
dokume

n

IX»
dokumen

IX»
dokumen

IX»
dokumen

IX»
dokumen

Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah

Terlaksananya
pelayanan
administrasi
keuangan

IX» layanan IX»
layanan

IX»
layanan

IX»
layanan

IX»
layanan

3.900.000.000 IX»
layanan

IX»
layanan

Administrasi Barang 
MiUk Daerah pada 
Perangkat Daerah

Administrasi 
Pendapatan Daerah 
Kewenangan 
Perangkat Daerah
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Administrasi 
Kepegawaian 
Peangkat Daerah

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

Terlaksananya
pelayanan
administrasi
umum

11 100,00
layanan II ISfiO

layanan
15,00

layanan

II II

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah daerah

Penyediaaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah daerah

Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

Terwujudnya 
Perencanaan 
dan Evaluasi 
Pembanguna 
n yang 
berkualitas

Meningkatny 
a basil
kajian/inovasi
dan
penelitian
vang
dimanfaatkan
dalam
perencanaan
pembanguna
n

PROGRAM 
PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 
DAERAH

Persentase 
kesesuaian kajian/ 
inovasi dan 
penelitian sesuai 
dengan 
kebutuhan 
perencanaan

0,00 persen 0.00
penen

1.00
penen

l e S O

penen
i*>

penen
U »

penen
1.00

penen

Penelitian dan
Pengembangan
Bidang

Pemerintahan dan
Pengkajian
Peraturan

Terkoordinirnya 
Pengkajian 
Penelitian dan 
Inovasi Daerah

W  Kali Kak 2 S O .O O O

.000
ija o
Kali

) 0 0 j0 0 0

.000
6,00 Kak 3 M jO

00.00
0

1J00 KaB «.00 Kali eso.0
OOJX>

0

tfiO  Kak 4S0 000 0 
00
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Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Sosial 
danKependudukan

Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan

Jumlah Kajian 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Bidang Ekonomi 
dan
Pembangunan

1.00 Dokumen IX»
Dokumen

250-000
XX»

IX»
Dofcume

a

250 000 
.000

IX»
Dokumen

250X1
00.00

0

IX»
Dokumen

750 000 000 IX»
Dokumen

250X1
00.00

0

IX»
Dokumen

250XX».0 
00

Pengembangan
Inovasi dan 
Teknologi

Jumlah Inovasi 
dan Teknologi 
yang
dikembangkan

10,00 Inovasi 15/»
Inovasi

250.000
.000

15/»
Inovasi

250.000
.000

20 X» 
Inovasi

»0.0
00.00

0

20 X» 
Inovasi

300.000.000 25 X» 
Inovasi

350/)
00.00

0

25X»
Inovasi

350000.0
00

Terwujudnya 
Perencanaan 
,pengendali» 
n dan 
evaluasi 
pembangun» 
n daerah

Meningkatny 
a Integrasi 
Perencanaan 
Pembanguna
n

MKKftAM
PERENCANAAN,
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN
DAERAH

Persentase 
Program prioritas 
OPO dengan 
program OPD 
pendukung

100,00 persen ioo x»
persen

100,00
persen

1004»
persen

1004»
persen

1004»
persen

100X»
persen

Penyusunan 
Pendanaan dan 
Perencanaan

Jumlah Dokumen 
Penyusunan Pagu 
Indikatif
Perangkat Daerah

IX» Dokumen IX»
Dokumen

300XX»
.000

IX»
Dokume

a

300X00
.000

IX»
Dokumen

300/)
00.00

0

IX»
Dokumen

300/X».000 IX»
Dokumen

300.0
00.00

0

IX»
Dokumen

900.000.0
00

Analisis data dan 
informasi
Pemerintah Daerah 
Bidang perencanaan 
Pembangunan 
Daerah
Pengendalian, 
Evaluasi dan 
pelaporan Bidang 
Perencanaan daerah

Terwujudnya
koordinasi
Perencanaan
Pembanguna
n

Meningkatny 
a Koordinasi 
Perencanaan 
Pembanguna
n

PROGRAM 
KOORDINASI DAN 
SINKRONISASI 
PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN

Ter koord i nasinya
penyusunan
dokumen
perencanaan
daerah

12/»  kali 12/ »  kak 12X»
kak

12XWkaH 12/» kail 12/»  kak 12/» kau
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DAERAH

Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 
Manusia

Persentase 
Keselarasan 
RPJMD dengan 
Renstra OPD

100,00 persen 100,00
persen

470IX» 
.000

100,00
persen

490400
.000

10040
persen

5104
00.00

0

10040
persen

530400.000 10040
persen

5504
0040

0

100,00
persen

550.0004
00

Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Perekonomian dan 
SDA

Persentase 
Keselarasan 
RPJMD dengan 
Renstra OPD

100.00 persen 100,00
persen

470400
.000

100,00
persen

490400
400

10040
persen

5104
0040

0

10040
persen

530.000.000 10040
persen

5504
00.00

0

10040
persen

550-000.0
00

Koordinasi 
Perencanaan Bidang 
Insfrastruktur dan 
Kewilayahan

Persentase 
keselarasan 
RPJMD dengan 
RKPD

100,00 persen 100,00
persen

13S400
.000

100,00
persen

145400
.000

10040
persen

1554
0040

0

100,00
persen

165400400 100,00
persen

1754
0040

0

100,00
persen

1754004
00
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Bappeda yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen 

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator 

kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam 

tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian 

tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD pada misi 4 yaitu 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, akuntabel 

dan melayani.

Tabel 7.1
Indikator K ineija  Bappeda yan g  M engacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Indikator

Kondisi 
Kineija pada 
awal periode 

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi 
Kinerja 

pada akhir 
periode 
RPJMDTahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(D (2) (3) (4) (5| (6) (7) (8) (9)

1
Persentase Program Urusan 
Pilihan yang terintegrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2
Persentase Kesesuaian 
program RPJMD kedalam 
RKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3
Persentase kesesuaian 
program RKPD kedalam  APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4
Persentase usu lan  m asyarakat 
yang m enjadi belanja 
langsung pada APBD

8% 9% 10% 12% 15% 20% 20%

5
Persentase kajian/penelitian 
yang diterapkan

0.7% 0.8% 1% 1.5% 1.8% 2% 2%
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BAB VIII

PENUTUP
Perencanaan yang berkualitas akan mampu mendorong visi dan misi 

kepala daerah kepada sebuah kenyataan pencapaian tujuan pembangunan 

daerah. Visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten 

Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 selanjutnya dijabarkan secara 

teknis menjadi dokumen Rencana Strategis (Renstra) oleh masing-masing 

perangkat daerah, sehingga lebih operasional dan dapat untuk  

dilaksanakan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 

adalah dokumen perencanaan perangkat daerah jangka menengah yang 

strategis dan m erupakan penjabaran secara teknis RPJMD Kabupaten 

Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi pelayanan Bappeda kurun waktu 5 tahun.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022 menjadi komitmen dan pedoman 

bagi setiap unit kerja di lingkungan Bappeda dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi pelayanan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan 

Bappeda.

0 0 7
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