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A B S T R A K  

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok yang 

melaksanakan penelitian, perencanaan dan pengembangan daerah dalam rangka 

mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah. Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai badan perencana yang ada didaerah 

agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik perlu dirumuskan suatu 

keputusan yang menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

rangka usaha pencapaian tujuan, dari kedua tugas pokok Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah itu, sekiranya daerah dapat mengambangkan potensi yang 

dimiliki dengan perencanaan yang matang sehingga daerah dapat memperluas dan 

menggali lebih dalam asset apa yang sudah ada. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi peran Bappeda Kabupaten 

Bintan dalam melaksanakan penelitian perencanaan pengambangan daerah dan 

mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi Bappeda Kabupaten Bintan 

dalam upaya menjalankan perannya secara strategis dan efektif. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan jenis kualitatif yang berusaha menjelaskan 

tentang Peran Bappeda dalam merencanakan pembangunan di Kecamatan Bintan 

Utara Kabupaten Bintan. Alat pengumpulan data menggunakan wawancara. 

Analisa data yang digunakan adalah teknik Analisa Kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. 

Hasil penelitian ini adalah dimana melalui variabel peran, maka Bappeda 

belum berhasil melaksanakan semua peran, dalam merencanakan pembangunan di 

Pantai Sakera yang akan di jadikan sebagai Resort. Hal ini dapat peneliti 

simpulkan dari data dan fakta yang ada bahwa sampai saat ini pembangunan 

tersebut belum terealisasikan ataupun terlaksanakan sebagaimana mestinya. Saran 

yang perlu diberikan kepada variabel peran yang dilaksanakan oleh Bappeda 

seharusnya pembangunan resort tersebut dapat terealisasikan agar masyarakat 

disekitar merasakan kinerjanya. 

 

Kata kunci: Peran dan Perencanaan 
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A B S T R A C K 

 

Regional Development Planning Board has the main duty to carry out 

research, planning and regional development in order to support the 

implementation of regional government tasks. Regional Development Planning 

Agency as an existing planning agency in the area so that regional development 

can be successful with a good need to formulate a decision that determines the 

activities to be implemented in the framework of efforts to achieve goals, from the 

two main tasks of the Regional Development Planning Board, if the region can 

float the potential Which is owned by careful planning so that the area can 

expand and dig deeper what assets already exist. 

The purpose of this research is to identify the role of Bappeda of Bintan 

Regency in conducting regional planning research and to identify the problems 

that are still faced by Bappeda of Bintan Regency in an effort to run its role 

strategically and effectively. This research is conducted by using qualitative types 

that try to explain about the role of Bappeda in planning development in Sub 

Bintan Utara Regency of Bintan. The data collection tool uses interviews. Data 

analysis used is qualitative analysis technique that is research procedure which 

produce descriptive data in the form of written or oral words from people and 

perpetrators that can be observed. 

The result of this research is where through the role variables, Bappeda has 

not succeeded in carrying out all the roles, in planning the development in Sakera 

Coast that will be made as Resort. This can be concluded from the existing data 

and facts that until now the development has not been realized or implemented 

properly. Suggestions that need to be given to the role variables implemented by 

Bappeda should be the development of the resort can be realized so that the 

surrounding community feel its performance. 

 

Keywords: Role and Planning 
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A. Latar Belakang 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

berada pada posisi strategis dalam 

pemerintahan dan memiliki peran 

sentral dalam pengelolaan 

pembangunan serta pelayanan 

kepada masyarakat. Sebagai bagian 

dari ujung tombak pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah, 

BadanPerencanaan Pembangunan 

Daerah sebagai lembaga perencanaan 

di daerah sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya lebih banyak berfungsi 

eksternal di banding internal, 

khususnya sebagai koordinator 

pengelolaan pembangunan baik antar 

instansi pemerintah maupun antar 

pemerintah dengan swasta atau 

masyarakat. Sejak digulirkannya 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah 

yang menyatakan "Pemerintah 

Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD 

menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan, dengan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945”. Sistem perencanaan ini 

bersifat bottom-up yaitu sistem 

perencanaan yang berasal daribawah 

(masyarakatdaerah) keatas 

(pemerintah) sehingga perencanaan 

diserahkan kepada pemerintah 

daerah bersama-sama dengan pihak 

swasta dan masyarakat, akan tetapi 

perencanaan tersebut harus tetap 

selaras dengan program dan tujuan 

pembangunan nasional. 

Dalam Undang-Undang Nomor  

25 Tahun 2004 tentang sistem 

perencanaan pembangunan nasional 

yang menjelaskan bahwa tata cara 

perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana pembangunan 
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dalam jangka panjang, jangka 

menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara pemerintah di pusat 

dan daerah dengan melibatkan 

masyarakat.  

Kabupaten Bintan adalah salah 

satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Kepulauan Riau, dengan 

jumlah penduduk 151.123 jiwa, 

Laki-laki 77.909 jiwa dan perempuan 

73.214, dengan rata-rata 

pertumbuhan sebesar 1.34. 

Kecamatan Bintan Utara merupakan 

kecamatan dengan jumlah penduduk, 

yaitu 22.470. (Sumber : BAPPEDA 

Kabupaten Bintan, 2010).   

Dari jumlah penduduk yang ada di 

Kecamatan Bintan Utara ini, dapat 

dilakukan perencanaan pembangunan 

yang lebih tepat sasaran dan 

membuat penduduk atau masyarakat 

disana merasa pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah sesuai 

atau tepat sasaran, namun  saat ini 

pembangunan yang dilakukan oleh 

BAPPEDA minim terhadap 

Kecamatan Bintan Utara. Secara 

geografisnya Kecamatan Bintan 

Utara memiliki lahan yang cukup 

luas untuk dilakukannya 

pembangunan yang berorientasi 

untuk masyarakat atau penduduk 

setempat. 

Luas lahan yang tidak diusahakan 

di Kecamatan Bintan Utara, yaitu 

1.630 (Ha) dan lahan lainnya 

1.043,69 (Ha). (Sumber : Kantor 

Camat Bintan Utara, 2010). Dengan 

luas lahan yang demikian luasnya, 

sehingga perencanaan pembangunan 

yang dilakukan oleh BAPPEDA 

lebih banyak lagi dan dapat 

meningkatkan ekonomi masyarakat 

sekitar. Masyarakat memiliki tempat 

wisata atau taman kota yang ingin 
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dikunjungi dan menyediakan 

lapangan pekerjaan dan lahan yang 

ada dimanfaatkan secara efektif 

untuk kepuasan masyarakat atau 

penduduk setempat. 

Demikian halnya Kabupaten 

Bintan yang merupakan salah satu 

kabupaten di Indonesia yang juga 

merencanakan pembangunan daerah 

yang diarahkan untuk: 

1. Meningkatkan kemampuan 

Sumber Daya Manusia untuk 

membentuk manusia yang 

sehat, jujur, baik, dan 

bersahaja. 

2. Memanfaatkan, memelihara, 

potensi daerah dan Sumber 

Daya Alam yang spesifik yang 

menjadi unggulan daerah 

untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 

3. Memantapkan dan 

mengembangkan kepranataan 

sarana dan prasarana 

pemerintah daerah untuk 

mendukung pelayanan yang 

baik. 

4. Memantapkan penataan ruang 

yang didasarkan pada 

kesesuaian lahan dan 

keseimbangan lingkungan. 

5. Mengembangkan pola 

kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan Perguruan 

Tinggi, LSM, pelaku ekonomi 

antar pelaku ekonomi untuk 

meningkatkan kemampuan 

daerah. 

6. Menyederhanakan sistem dan 

prosedur perizinan, pelayanan 

pajak dan retribusi daerah. 

Arah pembangunan daerah 

Kabupaten Bintan yang telah 

tertuang dalam Rencana Strategis 

(RENSTRA) “Kabupaten Bintan 

sebagai daerah agribisnis, pariwisata 
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dan industriyang berwawasan 

lingkungan serta religius pada tahun 

2005 melalui pemberdayaan 

masyarakat dan pelayanan yang 

baik”. 

Visi tersebut lebih lanjut 

dijabarkan dalam misi pemerintahan 

yaitu: 

1. Peningkatan Sumber 

Daya Manusia yang 

beriman dan bertakwa  

terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, serta sehat, 

maju, mandiri dan 

berdaya saing tinggi  

2. Peningkatan pemanfaatn 

potensi daerah dan 

Sumber Daya Alam 

sesuai dengan 

kemampuan daya dukung 

lingkungan untuk 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Pengembangan pelayanan 

yang baik, pengembangan 

pola kemitraan dan 

keterpaduan antar pelaku 

pembangunan guna 

mewujudkan sebagai 

daerah agribisnis, 

pariwisata dan industri. 

4. Pemanfaatan Kabupaten 

Bintan sebagai daerah 

tujuan wisata dan 

investasi. 

Semua kegiatan pembangunan 

yang ada di Kabupaten Bintan 

diharapkan dapat melaksanakan visi  

dan misi dalam rangka mencapai 

kesejahteraan masyarakat dengan 

prinsip pemerintahan yang baik. 

Oleh karena itu, lembaga 

perencanaan dalam realitasnya 

sehari-hari hendaknya juga 

berorientasi pada kegiatan dan 

pelaksanaan sebagai penjabaran visi 
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dan misi Kabupaten Bintan, maka 

disini perlu ditangani dengan lebih 

seksama dan hati-hati. Disini dituntut 

adanya kemampuan aparat 

perencanaan yang tinggi, yaitu 

kemampuan yang dapat mendukung 

keberhasilan dalam strategis 

perencanaan pembangunan 

Kabupaten Bintan. Oleh sebab itu 

peneliti tertarik untuk melakukan  

penelitian bagaimana perencanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Bintan dalam perannya 

merencanakan pembangunan di 

daerah Kecamatan Bintan Utara. 

Untuk itu peneliti mengambil Judul 

“PERAN BADAN 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DAERAH 

(BAPPEDA) DALAM 

PEMBANGUNAN DI 

KABUPATEN BINTAN 

KECAMATAN BINTAN UTARA 

PERIODE 2010-2015” .  

B. Landasan Teori 

1.  Peran  

 Marton dan Raho ( 2007:67) 

mengatakan; “bahwa peran 

didefinisikan sebagai pola tingkah 

laku yang diharapakan masyarakat 

dari orang yang menduduki status 

tertentu sejumlah peran disebut 

sebagai perangkat peran, dengan 

demikian perangkat peran adalah 

kelengakapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang 

dimiliki oleh orang karena 

menduduki status-status sosial 

tertentu”.  

Poerwadaminta dalam Setiawan 

(2007:15) mendefinisikan peran 

adalah sesuatu yang menjadi bagia 

penting atau pegangan pimpinan 
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yang terutama dalam terjadinya 

sesuatu hal atau peristiwa. 

Menurut Soekanto (2003:243) peran 

adalah aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang memiliki 

hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka dia 

menjalankan suatu peranan. Setiap 

orang memiliki macam-macam 

peranan yang berasal dari pola-pola 

pergaulan hidup, hal ini sekaligus 

berarti bahwa peranan menentukan 

apa yang diperbuatnya bagi 

masyarakat serta kesempatan-

kesempatan apa yang diberikan 

masyarakat dalam menjalankan suatu 

peranan. Peran mencakup tiga hal 

yaitu:  

a. Peranan meliputi norma-norma 

yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang 

dalam masyarakat, peranan 

dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan 

yang membimbing seseorang 

dalam kehidupan 

bermasyarakat.  

b. Peranan merupakan suatu 

konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam 

masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan 

sebagai perilaku individu yang 

penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

2. Perencanaan Pembangunan 

 Perencanaan adalah usaha 

membuat suatu pilihan tindakan dari 

berbagai alternatif yang mungkin 

dapat tersedia yang meliputi strategi, 

kebijakan program, proyek dan 

prosedur dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi (Setyawan, 

2007:116). 
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Kemudian menurut Bryson 

(2007:5) perencanaan strategis 

adalah upaya yang didisiplinkan 

untuk membuat keputusan dan 

tindakan penting yang membentuk 

dan memandu bagaimana menjadi 

organisasi, apa yang dikerjakan 

organisasi, dan mengapa organisasi 

mengerjakan hal seperti itu.  

Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah berada pada posisi strategis 

dalam pemerintahan dan memiliki 

peran sentral dalam pengelolaan 

pembangunan serta pelayanan 

kepada masyarakat. Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

ini mempunyai fungsi membantu 

kepala daerah dalam menetukan 

kebijaksanaan dibidang perencanaan 

pembangunan daerah serta penilaian 

atas pelaksanaannya. Artinya untuk 

deaerah Kabupaten Bintan berfungsi 

membantu Bupati dalam 

perencanaan pembangunan.  

Menurut Friedmann, perencanaan 

akan berhadapan dengan beberapa 

problem mendasar yakni bagaimana 

teknis pengetahuan perencanaan 

yang efektif dalam 

menginformasikan aksi-aksi publik. 

Atas dasar tersebut maka 

perencanaan didefinisikan sebagai 

komponen yang menghubungkan 

antara pengetahuan dengan aksi atau 

tindakan dalam wilayah publik.  

Disisi lain Campbell dan Fainstain 

(1999:1) menyatakan bahwa dalam 

pembangunan kota atau daerah 

dipengaruhi sistem demokratis. 

Dalam konteks tersebut maka pada 

prakteknya perencanaan tidak dapat 

dipisahkan dengan suasana politik 

kota atau daerah sebab keputusan-

keputusan publik mempengaruhi 

kepentingan-kepentingan lokal. Hal 
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ini menjadi relevan apabila 

kekuasaan mempengaruhi 

perencanaan, ketika perencanaan 

telah dipengaruhi oleh sistem politik 

suatu kota atau daerah sebagaimana 

pernyataan di atas, maka sebenarnya 

yang terjadi adalah wilayah rasional 

yang menjadi dasar dalam 

perencanaan telah kehilangan 

independensinya. Selanjutnya 

perencanaan akan menjadi tidak 

efektif dan efesien, bersifat mendua 

antara idealisme “kepakaran seorang 

perencana” atau mengikuti selera 

atau kemauan-kemauan, sehingga 

berimplikasi pada kualitas 

perencanaan dalam pencapaian goal 

(tujuan) dan objektif (sasaran) yang 

dituju.  Disamping itu karena 

perencanaan merupakan pekerjaan 

yang menyangkut wilayah publik 

maka komitmen seluruh pemangku 

kepentingan (stake holder) yang 

terlibat sangat dibutuhkan sehingga 

hasil perencanaan dapat dibuktikan 

dan dirasakan manfaatnya.  

Tahapan dalam Perencanaan: 

- Perumusan tujuan-tujuan umum 

dan khusus.  

- Identifikasi masalah dan 

kendala. 

- Proyeksi mengenai keadaan di 

masa mendatang. 

- Pencarian dan penilaian berbagai 

kemungkinan kegiatan alternatif. 

- Penyusunan  suatu rencana yang 

sesuai. 

- Perumusan kebijaksanaan atau 

strategi. 

- Penyusunan program dan 

pelaksanaannya. 

Pemerintah memiliki wadah yang 

sangat luas dalam pembangunan. 
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Dengan adanya keterbukaan dalam 

proses penyelenggaraana negara 

maka pemerintah mendorong 

masyarakat untuk berpartisifasi aktif 

dalam pemerintahan atau dalam 

pelaksanaan pembangunan, 

mendorong masyarakat untuk 

melakukan kontrol sosial terhadap 

setiap kebijaksanaan pemerintah, 

sehingga akan terhindar terjadinya 

KKN dalam pemerintahan. 

2. Pembangunan  

 Pembangunan adalah suatua 

proses kegiatan masyarakat atas 

prakata sendiri atau pemerintah 

dalam memperbaiki kondisi ekonomi 

sosial dan budaya berbagai 

komunitas, mengintrogasikan 

berbagai komunitas ke dalam 

kehidupan bangsa, menciptakan 

kemampuan memajukan bangsa 

secara terpadu. Pembangunan daerah 

adalah proses kegiatan, masyarakat 

daerah dalam memperbaiki kondisi 

ekonomi sosial dan budaya yang 

bertempat tinggal di suatu daerah 

tertentu. 

Menurut Bintoro Tjokroaminoto, 

perencanaan ialah proses 

mempersiapkan kegiatan-kegiatan 

secara sistimatis yang akan dilakukan 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Tujuan Perencanaan : 

1.  Standar pengawasan, yaitu 

mencocokan pelaksanaan dengan 

perencanaan 

2.  Mengetahui kapan pelaksanaan 

dan selesainya suatu kegiatan. 

3.  Mengetahaui struktur 

organisasinya. 

4.  Mendapatkan kegiatan yang 

sistematis termasuk biaya dan 

kualitas pekerjaan. 
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5.  Memimalkan kegiatan-kegiatan 

yang tidak produktif. 

6.  Memberikan gambaran yang 

menyeluruh mengenai kegiatan 

pekerjaan. 

7.  Menyerasikan dan memadukan 

beberapa subkegiata. 

8.  Mendeteksi hambatan kesulitan 

yang bakal ditemui. 

9.  Mengarahkan pada pencapaian 

tujuan. 

10. Menghemat biaya, tenaga dan 

waktu. 

Manfaat Perencanaan : 

Adapun manfaat dari perencanaan 

yaitu Manfaat Perencanaan : 

1. Standar pelaksanaan dan 

pengawasan. 

2. Pemilihan sebagai alternatif 

terbaik. 

3. Penyusunan skala prioritas, baik 

sasaran maupun kegiatan. 

4. Menghemat pemanfaatan sumber 

daya organisasi. 

5. Membantu manajer menyesuaikan 

diri dengan perubahan lingkungan. 

6. Alat memudahakan dalam 

berkoordinasi dengan pihak terkait. 

7. Alat meminimalkan pekerjaan 

yang tidak pasti 

Dalam konteks pembangunan, 

dipahami bahwa perencanaan 

pembangunan terdiri dari 4 tahapan: 

Penyusunan, penetapan, kendali dan 

evaluasi. 

C. Pembahasan 

 Peran Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Dalam 

Pembangunan  
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Dalam penelitian ini bermaksud 

menggunakan secara sistematis 

tentang Peran Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Dalam 

Pembangunan di Kecamatan Bintan 

Utara Kabupaten Bintan. Dalam 

penelitian ini peneliti bertujuan 

untuk: 

a. Mengidentifikasi peran 

Bappeda Kabupaten Bintan 

dalam melaksanakan 

pembangunan dan 

merencanakan pembangunan. 

b. Mengidentifikasi 

permasalahan yang masih 

dihadapi Bappeda Kabupaten 

Bintan dalam upaya 

merencanakan pembangunan 

yang baik dan strategis.  

      Berikut ini dapat kita ketahui 

jawaban responden tentang peran 

badan perencanaan pembangunan 

daerah dalam merencanakan 

pembangunan. Peran ini dapat 

dilihat dari beberapa pengukuran 

yaitu : 

1. Peran Hubungan Antar 

pribadi (Interpersonal Role) 

2. Peran yang Berhubungan 

dengan Infomrmasi 

(Informational role) 

3. Peran Pembuat 

Keputusan(Decisional Role)  

 Dari pengukuran diatas dapat kita 

kita simpulkan bahwa Bappeda 

adalah sebagai titik asistensi yang 

mengkoordinator SKPD dalam 

menyusun anggaran perencanaan 

pembangunan Kabupaten Bintan 

sehingga dengan anggaran terbatas 

dapat melakukan kegiatan RPJMD 

Kabupaten Bintan. Bappeda dalam 

menyediakan informasi dapat 

dilakukan dalam aspek seperti buku, 

majalah, atau website yang 

disediakan atau bisa langsung 
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meminta data di bidang masing-

masing kewenangan, selain itu untuk 

mendapatkan informasi melalui 

mekanisme yang baku seperti rapat 

pleno dan keputusan kelembagaan, 

serta melaksanakan keterbukaan 

informasi baik secara formal maupun 

informal, pribadi maupun 

kelembagaan agar masyarakat 

mengerti Peran Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Dalam 

Pembangunan di Kabupaten Bintan 

Kecamatan Bintan Utara seperti apa 

selama ini.  

Perencanaan Pembangunan 

    Berikut ini akan dapat kita ketahui 

jawaban responden tentang Peran  

Bappeda dalam perencanaan 

pembangunan dan pelaksanaan 

otonomi daerah. Perencanaan ini 

dapat dilihat dari beberapa indikator 

yaitu :  

1. Politik (membuat peraturan) 

2. Administrasi (pelaksanaan 

peraturan) 

    Dari indikator diatas berikut ini 

akand dapat kita lihat jawaban dari 

masing-masing responden dari 

indikator dengan pengukuran yang 

ada sebagai berikut : 

1. Politik (membuat peraturan) 

     Perencanaan pembangunan pada 

indikator politik merupakan peran 

yang harus dijalankan Bappeda 

dalam membuat peraturan 

perencanaan daerah dapat dilihat dari 

: 

a. Membuat perencanaan daerah 

b. Pelaksanaan pembangunan 

daerah 

Berikut ini dapat kita ketahui 

jawaban dari responden terhadap 

masing-masing  indikator yang 
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berkaitan dengan fungsi politik 

(membuat peraturan) : 

a. Membuat perencanaan daerah, 

peran ini dilakukan Bappeda 

dalam pelaksanaan pembangunan 

daerah, Dari jawaban responden 

diatas dapat kita menarik 

kesimpulan bahwa Bappeda 

dalam menjalankan fungsinya 

sebagai fungsi dalam membuat 

perencanaan pembangunan daerah 

berfungsi sebagai koordinator 

dalam membuat perencanaan 

pembangunan yang dibutuhkan 

oleh daerah. 

b. Pelaksanaan pembangunan daerah, 

peran ini dilakukan Bappeda 

dalam melaksanakan 

implementasi kebijakan, dari 

jawaban responden dapat kita 

menarik kesimpulan bahwa 

Bappeda dalam menjalankan 

perannya sebagai peran dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah 

berperan sebagai koordinator 

dalam membuat perencanaan 

pembangunan yang dibutuhkan 

oleh daerah. 

2. Administrasi (pelaksanaan 

peraturan) 

    Perencanaan pembangunan pada 

indikator administrasi merupakan 

peran utama bagi pemerintah dalam 

artian bahwa pemerintah sebagai 

eksekutif, dengan skala pengukuran, 

yaitu:  

a. Implementasi kebijakan  

b. Evaluasi kebijakan 

    Berikut ini akan dapat kita ketahui 

jawaban dari responden terhadap 

masing-masing indikator yang 

berkaitan dengan administrasi: 
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a. Implementasi kebijakan, peran ini 

dilakukan Bappeda dalam 

pelaksanaan kebijakan, dari 

jawaban responden dapat kita 

menarik kesimpulan bahwa 

Bappeda dalam menjalankan 

perannya dalam melaksanakan 

implementasi kebijakan Bappeda 

belum sepenuhnya menjalankan 

kebijakan yang telah dibuat sesuai 

dengan aturan undang-undang 

yang berlaku, hal tersebut dapat 

kita lihat dari tidak adanya 

pembangunan resort di Kp.Sakera 

yang sebagai mana daerah 

tersebut memiliki potensi untuk 

dikembangkan dan sesuai dengan 

perda yang telah diatur oleh 

pemerintah daerah bahwa daerah 

tersebut dapat dijadikan resort. 

Dengan adanya pembangunan 

resort tersebut dapat mencegah 

terjadi salah guna dalam 

pelaksanaan kebijakan. 

b. Evaluasi kebijakan, peran ini 

dilakukan Bappeda dalam 

melaksanakan evaluasi kebijakan, 

dari jawaban responden dapat kita 

tarik kesimpulan bahwa Bappeda 

dalam menjalankan perencanaan 

pembangunan dan peran sebagai 

evaluasi kebijakan yaitu Bappeda 

telah melakukan rapat rutin untuk 

mengetahui setiap pertanggung 

jawaban masing-masing bidang 

yang ada di Bappeda.  

      Dari keseluruhan jawaban 

responden terhadap variabel peran 

yang dijalankan oleh Bappeda, maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

selama ini Peran  Bappeda dalam 

Perencanaan Pembangunan, harus 

sesuai dengan Undang-Undang, 

Peraturan Daerah yang berlaku, 
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terciptanya pembangunan yang ada 

sesuai dengan harapan masyarakat. 

Dalam hal ini seperti pembangunan 

resort di Kecamatan Bintan Utara, 

khususnya di Kelurahan Tanjung 

Uban Utara, yaitu di Pantai Sakera 

agar terealisasikan, karena wilayah 

tersebut memiliki potensi wisata bagi 

penduduk dan dapat meningkatkan 

status ekonomi masyarakat dengan 

adanya kerja sama yang baik antar 

lembaga, Bappeda dalam hal ini 

terkesan tidak serius menanggapi 

perencanaan pembangunan tersebut, 

berdasarkan observasi langsung yang 

dilakukan oleh peneliti. 

D. Kesimpulan  

 Lahirnya Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 

sistem perencanaan pembangunan 

daerah  serta Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi tonggak penting 

dimulainya pelaksanaan 

pembangunan tersebut, sehingga 

daerah memiliki kewenangan yang 

lebih untuk mengatur rumah 

tangganya sendiri. Konsekuensi dari 

pelaksanaan Undang-Undang 

tersebut adalah pemerintah daerah 

harus dapat lebih meningkatkan 

kinerjanya dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat.  

Peran Bappeda sebagai lembaga 

teknis daerah yang bertanggung 

jawab terhadap perencanaan 

pembangunan sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 14 ayat 1, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Untuk itu di bidang pembangunan 

memerlukan upaya menciptakan 

kekuatan ekkonomi berbasis daerah 
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wisata dengan memberikan peran 

yang lebih besar terhadap pemerintah 

daerah untuk mengembangkan 

daerah yang memiliki potensi agar 

memajukan pendapatan didaerah 

tersebut dengan mendukung upaya 

peningkatan dengan melakukan 

kerjasama pihak swasta dan 

masyarakat setempat.    

Setelah dilakukan pembahasan 

dan penganalisaan data dari 

responden pada bab IV yang 

dilakukan di Kantor Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) terpatnya dibidang 

pembangunan Kabupaten Bintan, 

maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan dari penelitian yang 

berjudul Peran Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Dalam Pembangunan Di Kecamatan 

Bintan Utara Kabupaten Bintan, 

kemudian penulis menyimpulkan 

dari keseluruhan jawaban responden 

terhadap variabel peran yang 

dijalankan oleh bidang pembangunan 

maka Bappeda seharusnya lebih 

mengoptimalkan perannya dalam 

pembangunan daerah yang memiliki 

potensi agar masyarakat setempat 

merasakan kinerja yang dilakukan 

oleh Bappeda selama ini. 

Selain itu tingkat kemampuan 

Bappeda khususnya dalam 

menyediakan sarana dan prasarana 

pembangunan daerah, dijabarkan dan 

dijelaskan lebih menyeluruh 

sehingga masyarakat mengetahui. 

Kemampuan antara target dan 

realisasi program kerja di Bappeda 

Kabupaten Bintan tepatnya pada 

pembangunan resort di Pantai Sakera 

dapat dikatakan kurang maksimal 

berdasarkan keterangan dari 

responden, seharusnya Bappeda lebih 

meningkatkan koordinasi antar 
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lembaga, baik itu UPT, BPMPD dan 

sebagainya, agar terealisasikannya 

pembangunan yang diinginkan 

masyarakat dan dapat menunjang 

kemajuan perekonomian dan 

menambah lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat disekitar Pantai Sakera 

tersebut. 

Adapun perwujudan dari 

kemampuan Bappeda disektor 

perencanaan pembangunan adalah 

bahwa Bappeda membantu kepala 

daerah yang dimulai dari perumusan 

program pembangunan daerah, 

rencana strategis dan rencana 

pembangunan jangka menengah 

daerah. 

A. Saran 

 Berdasarkan pembahasan 

pada kesimpulan hal-hal yang perlu 

diperhatikan oleh Bappeda 

Kabupaten Bintan khusunya 

dibidang pembangunan agar 

diformulasikan langkah-langkah 

kongkrit penanganan dan antisipasi 

guna peningkatan kualitas peran 

Bappeda dibidang pembangunan itu 

sendiri. Hal-hal tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Dalam membantu kesuksesan 

kinerja bidang perencanaan 

pembangunan perlu 

memperkuat jaringan dan 

kerja sama dari pihak swasta 

ataupun luar. 

b. Agar lebih terarahnya kerja-

kerja organisasi dan tidak 

hanya mengandalkan arus 

kerja yang tercantum dalam 

struktur organisasi terhadap 

setiap unit kerja yang ada pada 

bidang pembangunan, 

diperlukan adanya program 

kerja yang yang lebih jelas. 
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c. Perlu disediakannya fasilitas 

pengaduan dari masyrakat 

berupa forum seminar yang 

dihadiri oleh praktisi, 

akademisi, dan tokoh-tokoh 

masyarakat, media masa cetak 

maupun elektronik (internet) 

dan tidak hanya sebatas kotak 

saran. 

           Saran yang diperlu diberikan 

kepada Bappeda Kabupaten Bintan 

khususnya dibidang pembangunan 

yaitu Bappeda harus meningkatkan 

lagi kerjasama ataupun koordinasi 

antar lembaga, swasta maupun pihak 

asing agar pembangunan yang 

diinginkan dapat terealisasikan dan 

peran Bappeda dalam perencanaan 

pembangunan lebih terasa di mata 

masyarakat dan menjadi lebih baik 

dalam konteks pembangunan 

daerahnya. 
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