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KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya
Tahun 2016-2021 merupakan acuan perencanaan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan selama 5 tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan serta berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dan berpedoman kepada
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat

Daerah.

Adapun

penyusunan

Renstra

Badan

Perencanaan

Pembangunan merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Melalui misi Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya Tahun 20162021 “MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG HANDAL DAN
BERKUALITAS”, Badan Perencanaan Pembangunan mengupayakan pencapaian
visi dan misi Walikota secara optimal melalui tugas dan fungsinya sebagai unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Surabaya, 20 Januari 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kota Surabaya

Agus Imam Sonhaji, ST, M.MT
Pembina Tk. I
NIP 197010231996021001
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang
I.1.1

Pengertian Renstra PD
Perencanaan strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan
daerah, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah
dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktivitas yang
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang dicitacitakan.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses
untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
mendefinisikan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya
yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik
dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks

pembangunan

pembangunan

daerah

manusia.
merupakan

Dengan
proses

demikian,

perencanaan

penyusunan

tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di
dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Dalam melaksanakan tugasnya untuk menyusun dan melaksanakan
kebijakan Daerah bidang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan
Pembangunan Kota (Badan Perencanaan Pembangunan) Surabaya –
sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya – menyusun Rencana Strategis (Renstra).
Renstra merupakan dokumen perencanaan periode 5 tahunan Perangkat
Daerah (PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
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dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta bersifat indikatif.
Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya
Tahun

2016-2021

dilatarbelakangi

untuk

menjalankan

amanat

yang

ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran
pembangunan daerah sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kota
Surabaya Tahun 2016-2021 dan mengakomodir adanya perubahan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah .
I.1.2

Proses Penyusunan Renstra PD
Secara umum, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan disusun
berdasarkan:
a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta
perencanaan dan penganggaran terpadu;
b. kerangka pendanaan serta
c. ketentuan urusan dan penunjang urusan yang mengacu pada Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 disesuaikan dengan kondisi nyata Kota
Surabaya dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, atau urusan
pilihan

yang

menjadi

tanggung

jawab

Badan

Perencanaan

Pembangunan,yang secara jelas diuraikan dalam tahapan penyusunan
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:
1.

Persiapan penyusunan Renstra
Persiapan yang dimaksud antara lain pembentukan tim penyusun
Renstra PD di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang disahkan
dengan

Keputusan

Walikota

Surabaya,

yang

diikuti

dengan

penyusunan kelompok kerja yang disahkan dengan Keputusan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan; orientasi mengenai
Renstra PD; penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Badan
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Perencanaan Pembangunan dan penyiapan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah.
2.

Penyusunan rancangan Renstra PD
Perumusan rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
mencakup:
a) pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi
tabel-tabel yang disajikan dalam Rancangan Renstra PD,
termasuk di dalamnya analisis gambaran pelayanan Badan
Perencanaan Pembangunan yang dilakukan dengan melakukan
pengukuran terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan
pada periode Renstra sebelumnya; review Renstra Kementerian
Perencanaan

Pembangunan

Indonesia/Bappenas

dan

Renstra

Nasional
Badan

Republik
Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur serta
penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya untuk
mendapatkan

isu-isu

strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan;
b) perumusan

deployment/pohon

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan, yaitu visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah
kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif selama
5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran
dan program RPJMD Kota Surabaya;
3.

Penyusunan rancangan akhir Renstra PD
Rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
merupakan rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada Peraturan
Daerah

tentang

RPJMD

Kota

Surabaya

Tahun

2016-2021.

Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam visi
dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD
Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
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Penetapan Renstra PD
Rancangan

akhir

Renstra

Badan Perencanaan Pembangunan

diverifikasi akhir oleh Badan Perencanaan Pembangunan untuk
menjamin kesesuaian

visi,

misi,

tujuan,

strategi,

kebijakan,

program, dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan dengan
RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra PD
lainnya. Renstra PD yang telah melalui verifikasi akhir disahkan
dengan Keputusan Walikota Surabaya paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan juga ditetapkan oleh Kepala
Badan

Perencanaan Pembangunan

pelaksanaan

rencana

strategis

sebagai

yang

pedoman

dijabarkan

dalam

dokumen

perencanaan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan dalam
Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Badan Perencanaan Pembangunan.
Proses penyusunan Renstra PD dalam bagan dapat dilihat pada Gambar
1.1.

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra PD
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Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya
Keberadaan Renstra PD yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Walikota akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Badan Perencanaan
Pembangunan

selama

periode

perencanaannya,

yang

dalam

penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kota Surabaya.
Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, keberadaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan
Surabaya akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Badan
Perencanaan Pembangunan Surabaya yang dalam kaitan ini pula substansi
RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD).
Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2016-2021
dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem
perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
I-5

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

2016 -2021

I.2. Landasan Hukum
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua

Atas

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
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11) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/275/KPTS/013/2014
tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dan Biro pada
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
14) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;
15) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 4);
16) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun
2005-2025;
17) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
18) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2016-2021;
19) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah
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20) Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
I.2.1

Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan
Kewenangan PD
Tugas

dan

fungsi

serta

susunan

organisasi

Badan

Perencanaan Pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Surabaya.
Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016,
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang
dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Serta

Tata

Kerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya merupakan
unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan
tugasnya menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap
pelaksanaan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada
huruf b sesuai dengan lingkungan tugasnya;
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan serta
penilitian dan pengembangan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
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Gambar 1.3
Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

I.2.2

Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran
Peraturan yang memayungi perencanaan adalah:
1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

PerencanaanPembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata CaraPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
RencanaPembangunan Daerah
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
TentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
Peraturan yang memayungi penganggaran adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kali dengan

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011

I.2.3

Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) PD
Belum

ada

peraturan

yang

mengatur

SPM

Bidang/Urusan

Perencanaan Pembangunan.
I.2.4

Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) PD
IKK Badan Perencanaan Pembangunan mengacu pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri perihal Pedoman Penyusunan LPPD Nomor

.

IKK Kota Surabaya pada level Tataran Pengambil Kebijakan dan Tataran
Pelaksana Kebijakan yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan
Pembangunan Surabaya sebagai berikut.
Tabel 1.1
Indikator Kinerja Kunci Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya
No

IKK

Satuan
elemen data

1

2

4

1

Keberadaan PERDA RTRW

Ada/tidak

2

Kesesuaian prioritas pembangunan

Program

3

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan
dengan PERDA

Ada atau tidak

4

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan
dengan PERDA/PERKADA

Ada atau tidak

5

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan

Ada atau tidak
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No

IKK

Satuan
elemen data

1

2

4

dengan PERKADA
6

Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

%

I.3. Maksud dan Tujuan
I.3.1

Maksud Penyusunan Renstra PD
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2021 disusun
dengan maksud:
1. Menjabarkan rencana strategis kota yang termuat dalam RPJMD Kota
Surabaya Tahun 2016-2021 ke dalam rencana strategis Badan
Perencanaan Pembangunan;
2. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan, tugas dan
fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan dan evaluasi kinerja
periode Renstra sebelumnya

untuk mendapatkan rumusan rencana

strategis Badan Perencanaan Pembangunan dalam rangka mencapai
tujuan, sasaran dan program kota yang telah ditetapkan dengan
indikator kinerja dan targetnya.
3. Mengakomodir adanya perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
I.3.2

Tujuan Penyusunan Renstra PD
Tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun
2016-2021 antara lain:
1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta
program dan indikasi kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan
Surabaya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama
periode tahun 2016-2021 – yang menjadi pedoman dalam implementasi
visi dan misi Walikota Surabaya;
2. Untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Badan Perencanaan
Pembangunan Surabaya selama 5 (lima) tahun periode perencanaan,
terutama menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja
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yang ada pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Surabaya untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya

yang

tertuang

dalam

Renja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Surabaya;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kegiatan dan
anggaran tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya;
4. Memberikan

dasar

dalam

pengendalian

dan

evaluasi

rencana

pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya baik
tahunan maupun lima tahunan.

I.4. Sistematika Penulisan
Sistematika Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya
Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:
BAB I

PENDAHULUAN
Bab I mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD,
proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan dengan dokumen perencanaan
lainnya, landasan hukum yang menjadi pedoman yang dijadikan
acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD
serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD
Bab II memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi)
Badan Perencanaan Pembangunan dalam

penyelenggaraan

urusan pemerintahan

secara

daerah,

mengulas

ringkas

sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan
capaian-capaian
pelaksanaan

penting
Renstra

mengemukakan capaian

yang telah
PD
program

dihasilkan

periode
prioritas

melalui

sebelumnya,
PD

yang

telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya,
dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi
dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD ini.
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ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab III berisi identifikasi permasalahan antara lain berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program
kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra
Bappeda Provinsi Jawa Timur, telaahan rencana tata ruang
wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan
isu-isu strategis.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Dalam bab ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi
Badan Perencanaan Pembangunan, tujuan dan sasaran jangka
menengah Badan Perencanaan Pembangunan, serta strategi dan
kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan yang disusun
dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pada RPJMD
Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab V berisi rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja PD yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan
Perencanaan Pembangunan dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran dan
program RPJMD.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PD

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Badan Perencanaan
Pembangunan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016,
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan
dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
II.1.1. Tugas dan Fungsi PD
Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan
Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan

Kota

Surabaya,

Surabaya merupakan

unsur

Daerah yang mempunyai

Badan

Perencanaan

Pembangunan

perencana penyelenggaraan pemerintahan
tugas melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya
menyelenggarakan fungsi:
Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
Perencanaan,

pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan

terhadap

pelaksanaan dukungan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b
sesuai dengan lingkungan tugasnya;
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi perencanaan serta penilitian
dan pengembangan;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

a) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di
bidang

kesekretariatan

meliputi

melaksanakan

koordinasi,
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merencanakan, menyusun, melaksanakan, memantau, mengendalikan,
dan

mengevaluasi

kegiatan

administrasi

umum,

keuangan,

kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sarana prasarana
Badan, serta melaksanakan sebagian tugas Badan di penunjang urusan
perencanaan meliputi menyiapkan materi perencanaan, bahan kebijakan
umum, dan pagu penganggaran program skala kota.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan

koordinasi

penyusunan

perencanaan

program,

anggaran, dan perundang-undangan;
b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan
instansi lain;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, kehumasan,
dan keprotokolan Badan;
e. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan penataausahaan Barang Milik Daerah;
h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
i. pelaksanaanpembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian,
kelembagaan dan ketatalaksanaan, sarana dan prasarana, serta
keuangan Badan;
k. pelaksanaan

penyusunan

petunjuk

pelaksanaan

penyusunan

pelaksanaan

penyusunan

dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
l. pelaksanaan

penyusunan

petunjuk

dokumen Renstra PD dan Renja PD serta pelaksanaan koordinasi
evaluasi proses penyusunannya;
m. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi penyusunan dokumen RPJPD,
RPJMD, dan RKPD;
n. pelaksanaan penyusunan, pemantauan, dan pengendalian proses
penyusunan dan pelaksanaan dokumen Renstra,Renja, dan RKA
Badan;
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o. pelaksanaan koordinasi dan kompilasi hasil pengendalian proses
penyusunan dokumen Renstra PD dan Renja PD;
p. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan analisis
pagu anggaran program skala kota;
q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
terhadap pelaksanaan tugas, kinerja dan anggaran Badan;
r. pelaksanaan

pengembangan,

integrasi,

dan

pengendalian

pemanfaatan sistem informasi perencanaan;
s. pelaksanaan integrasi sistem informasi perencanaan dengan sistem
informasi lainnya yang dikembangkan Badan;
t. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

b) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan di penunjang urusan perencanaan bidang sarana
dan

prasarana

wilayah

meliputi

merencanakan,

menyusun,

melaksanakan koordinasi, dan memantau pada urusan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang, urusan bidang perumahan dan kawasan
permukiman, urusan bidang pertanahan, urusan bidang lingkungan
hidup, urusan bidang perhubungan, urusan bidang komunikasi dan
informatika, serta urusan bidang kepemudaan dan olahraga.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan materi dokumen RPJPD, RPJMD, dan
RKPD di lingkup bidang;
b. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Renstra, Renja, dan RKA
Badan di lingkup bidang;
c. pelaksanaan evaluasi materi penyusunan dokumen Renstra PD dan
Renja PD dalam lingkup koordinasi Bidang;
d. pelaksanaan
implementasi

koordinasi

dalam

rangka

dokumen

rencana

umum

sinkronisasi
tata

ruang,

rencana
kawasan

strategis dan/atau induk sektoral skala kota;
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e. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota
di lingkup bidang;
f. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan analisis
pagu anggaran program skala kota dalam lingkup Bidang;
g. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup
koordinasi Bidang;
h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan
tugas, kinerja, dan anggaran Bidang;
i. pelaksanaan pemantauan kinerja program dalam lingkup koordinasi
Bidang;
j.

pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di lingkup
bidang;

k. pelaksanaan koordinasi perencanaan kota dalam lingkup koordinasi
Bidang;
l. pelaksanaan

inventarisasi

data

dan

informasi

dalam

lingkup

koordinasi Bidang;
m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

c) Bidang Sosial dan Pemerintahan
Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Badan di penunjang urusan perencanaan bidang sosial
dan pemerintahan meliputi merencanakan, menyusun, melaksanakan
koordinasi, dan memantaupadaurusan bidang pendidikan, urusan bidang
kesehatan, urusan bidang sosial, urusan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan bidang
perpustakaan, dan urusan bidang kearsipan, serta penunjang urusan
perencanaan,penunjang

urusan

pengawasan,

penunjang

urusan

kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, serta penunjang urusan
kebijakan dan koordinasi perangkat daerah.
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Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Fisik dan Prasarana
mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan materi dokumen RPJPD, RPJMD, dan
RKPD di lingkup bidang;
b. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Renstra, Renja, dan
RKA Badan di lingkup bidang;
c. pelaksanaan evaluasi materi penyusunan dokumen Renstra PD
dan Renja PD dalam lingkup koordinasi Bidang;
d. pelaksanaan

koordinasi

dalam

rangka

sinkronisasi

rencana

implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan
strategis dan/atau induk sektoral skala kota;
e. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota
di lingkup bidang;
f. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan analisis
pagu anggaran program skala kota dalam lingkup Bidang;
g. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup
koordinasi Bidang;
h. pelaksanaan

pemantauan,

pengendalian,

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas, anggaran, dan kinerja Bidang;
i. pelaksanaan pemantauan kinerja program dalam lingkup koordinasi
Bidang;
j.

pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di lingkup
bidang;

k. pelaksanaan koordinasi perencanaan kota dalam lingkup koordinasi
Bidang;
l. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup
koordinasi Bidang;
m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
d) Bidang Ekonomi
Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
di

penunjang

urusan

perencanaan

bidang

ekonomi

meliputi

merencanakan, menyusun, melaksanakan koordinasi, dan memantau
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pada urusan bidang tenaga kerja, urusan bidang pangan, urusan bidang
koperasi, usaha kecil, dan menengah, urusan bidang penanaman modal,
urusan bidang perdagangan, urusan bidang kebudayaan, urusan bidang
kelautan dan perikanan, urusan bidang pariwisata, urusan bidang
pertanian, penunjang urusan keuangan, serta penunjang urusan sarana
dan prasarana perkantoran.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Ekonomi mempunyai
fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan materi dokumen RPJPD, RPJMD, dan
RKPD di lingkup bidang;
b. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Renstra, Renja, dan
RKA Badan di lingkup bidang;
c. pelaksanaan evaluasi materi penyusunan dokumen Renstra PD
dan Renja PD dalam lingkup koordinasi Bidang;
d. pelaksanaan
implementasi

koordinasi

dalam

rangka

dokumen

rencana

umum

sinkronisasi
tata

ruang,

rencana
kawasan

strategis dan/atau induk sektoral skala kota;
e. pelaksanaan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota
di lingkup bidang;
f. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan umum dan analisis
pagu anggaran program skala kota dalam lingkup Bidang;
g. pelaksanaan penyusunan materi dokumen LKPJ dalam lingkup
koordinasi Bidang;
h. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan
tugas, anggaran, dan kinerja Bidang;
i. pelaksanaan pemantauan kinerja program dalam lingkup koordinasi
Bidang;
j. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi lain di lingkup
bidang;
k. pelaksanaan koordinasi perencanaan kota dalam lingkup koordinasi
Bidang;
l. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi
Bidang;
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m. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

e) Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan
Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Badan di penunjang urusan perencanaan
meliputi melaksanakan koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan
lingkup semua urusan dan penunjang urusan, serta melaksanakan
sebagian

tugas

Badan

di

penunjang

urusan

penelitian

dan

pengembangan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Evaluasi, Penelitian, dan
Pengembangan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan materi dokumen Renstra, Renja, dan RKA
Badan di lingkup bidang;
b. pelaksanaan

pemantauan,

pengendalian,

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas, kinerja, dan anggaran Bidang;
c. pelaksanaan
operasional

penyusunan
standar

petunjuk

pengumpulan

teknis
serta

dan

validasi

prosedur
data

dan

informasi, evaluasi kinerja, serta penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan

pengumpulan,

pendukung

perencanaan,

validasi,

dan

evaluasi,

analisis

data

penelitian

dan

pengembangan;
e. pelaksanaan

harmonisasi

dan/atau

penyelarasan

data

dan

informasi lintas sektoral;
f. pelaksanaan

pengembangan,

integrasi,

dan

pengendalian

pemanfaatan sistem informasi monitoring dan evaluasi kinerja
serta sistem informasi data pendukung perencanaan;
g. pelaksanaan integrasi
serta

sistem informasi

sistem monitoring dan
data

evaluasi

pendukung perencanaan

kinerja
dengan

sistem informasi lainnya yang dikembangkan Badan;
h. pelaksanaan pengukuran dan evaluasi indikator kinerja skala kota;
i. pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan dokumen RPJPD, RPJMD,
RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
j. pelaksanaan penyusunan dokumen LKPJ;
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k. pelaksanaan pemetaan kebutuhan penelitian dan pengembangan
lintas sektoral;
l. pelaksanaan penyusunan dokumen penelitian dan pengembangan;
m. pelaksanaan koordinasi hasil penelitian dan pengembangan untuk
disebarluaskan;
n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi
lain di lingkup bidang;
o. pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
II.1.2. Struktur Organisasi PD
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan mengacu
pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Surabaya. terdiri dari:
a. Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja;
c. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahi:
1) Sub Bidang Transportasi, Sumber Daya Air, dan Utilitas;
2) Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman, dan Lingkungan Hidup.
d. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:
1)

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

2)

Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;

e. Bidang Ekonomi, membawahi:
1)

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;

2)

Sub Bidang Kebudayaan, Pariwisata, dan Pertanian Perkotaan;

f. Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan, membawahi:
1) Sub Bidang Data dan Harmonisasi Informasi;
2) Sub Bidang Evaluasi;
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3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
Sedangkan gambaran tentang bagan susunan organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan adalah sebagai berikut :
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Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
(Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)
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II.2. Sumber Daya PD
II.2.1. Komposisi Pegawai
Secara

keseluruhan

jumlah

pegawai

Badan

Perencanaan

Pembangunan Kota Surabaya sampai dengan Januri 2017 sebanyak 79
orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya adalah sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

NO
1
2
2.1

2.2

2.3

3
3.1

3.2

4

4.1

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
BADAN PERENCANAN PEMBANGUNAN
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub. Bagian.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
Sub Bagian Penyusunan Rencana Kerja
Kepala Sub. Bagian.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub. Bagian.
Staf Pegawai Negeri Sipil
BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
KEPALA BIDANG
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
WILAYAH
KEPALA BIDANG

1

1

1

1

4

2
1

1
4
1

1
8
1

1
2

1
4
1

1
2
1

2
1

2

1
2
1

1
5

1
7
1

1
6

1
8

1

1

Sub Bidang Penataan Ruang. Permukiman
dan Lingkungan Hidup
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil

4.2

KOMPOSISI PEGAWAI
LAKI-LAKI PEREMPUAN
JUMLAH

Staf Tenaga Harian Lepas
Sub Bidang Transportasi. Sumber Daya Air

2
1

1
5

1
7
1
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NO

5
5.1

5.2

6
6.1

6.2

6.3

KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
dan Utilitas
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
BIDANG EKONOMI
KEPALA BIDANG
Sub Bidang Kebudayaan. Pariwisata dan
Pertanian Perkotaan
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
BIDANG EVALUASI DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN
KEPALA BIDANG
Sub Bidang Data Harmonisasi Informasi
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
Sub Bidang Evaluasi
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kepala Sub. Bidang.
Staf Pegawai Negeri Sipil
Staf Tenaga Harian Lepas
TOTAL

2016 -2021

KOMPOSISI PEGAWAI
LAKI-LAKI PEREMPUAN
JUMLAH
1
5

1
5

1

1

3

1
1

1

32

1
1
1

1
4
1

1
2
1

1
3
2

1

1

1
2

1
2

1
1

1
2

1
2

1
2

47

79

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya

Berdasarkan tabel di atas, dari 79 pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Surabaya sebanyak 32 orang laki-laki dan 47 orang
perempuan, dengan jumlah pejabat struktural sebanyak 18 orang, staf
Pegawai Negeri Sipil sebanyak 54 orang dan tenaga harian lepas sebanyak
7 orang. Proporsi kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan
Surabaya berdasarkan eselon disajikan dalam Gambar berikut.
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7
18
Struktural
Staf
Tenaga Harian Lepas

54

Gambar 2.2
Profil Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Berdasarkan
Jabatan

Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat
-

4 orang, berpendidikan S-2

-

57 orang, berpendidikan S-1

-

1 orang, berpendidikan Diploma 4

-

3 orang, berpendidikan Diploma 3

-

5 orang, berpendidikan SLTA/Sederajat

-

1 orang, berpendidikan SLTP/Sederajat

-

1 orang, berpendidikan SD/Sederajat

Tenaga Harian Lepas, terdapat
-

7 orang, berpendidikan S-1

Tingkat

pendidikan

yang

ditamatkan

oleh

pegawai

Badan

Perencanaan Pembangunan terbanyak adalah S-1 (Sarjana Strata 1)
dengan persentase 74%, peringkat kedua tingkat pendidikan yang
ditamatkan adalah S-2 yaitu sebesar 9% dan SMA sebesar 9%. Profil
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kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya berdasarkan
tingkat pendidikan disajikan pada Gambar 2.3.

1% 1%
1%

4%

6%

5%
S-2
S-1
D-4
D-3
SLTA / sederajat
SLTP / sederajat
81%

SD

Gambar 2.3
Profil Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran tentang kepegawaian pada oganisasi Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Surabaya menurut latar pendidikan yang ditamatkan
adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Unit Kerja dan Latar Belakang Pendidikan yang Ditamatkan
NO

A
1
2
3
4
5
6
7
B

STATUS
KEPEGAWAIAN

PEGAWAI
NEGERI SIPIL
S-2
S-1
D-4
D-3
SLTA / sederajat
SLTP / sederajat
SD
TENAGA HARIAN
LEPAS
S-1
TOTAL

BADAN

SEKRETARIAT

BIDANG SOSIAL
&
PEMERINTAHAN

1

1
12

1
15

1
12

1
1

1

4
1

BIDANG
BIDANG
SARANA & EKONOMI
PRASARANA
WILAYAH

10

BIDANG
EVALUASI &
PENELITIAN
PENGEMBANGAN

4
57
1
3
5
1
1

8
1
1

1

1

2
20

1
19

1
16

3
13

JUMLAH

7
79

10

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
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II.2.2. Aset/Modal dan Unit Usaha yang Dimiliki PD
Badan

Perencanaan

penyelenggaraan

Pembangunan

pemerintahan

Daerah

sebagai
didukung

unsur

perencana

dengan

adanya

aset/modal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam tugasnya untuk
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan memiliki
aset sebagai berikut:
a. Tanah dan bangunan Kantor Pemerintah;
b. Jaringan instalasi kabel listrik bawah tanah yang tersambung dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika;
c. Sarana penunjang pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan,
seperti komputer (PC) dan printer yang memadai; mesin fotocopy
double folio; kelengkapan ruang rapat seperti meja rapat, kursi rapat,
LCD projector; serta mebeulair lainnya; kendaraan bermotor;
d. Prasarana/infrastruktur penunjang pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan, seperti ruang rapat sebanyak 4 ruang rapat, antara lain
R. Rapat Singosari, R. Rapat Borobudur, R. Rapat Pola, dan R. Rapat
Penataran, di mana R. Rapat Pola memiliki kapasitas sampai dengan
300 orang. Keberadaan ruang rapat dengan kapasitas yang variatif
sangat

membantu

menjalankan

Badan

perannya

Perencanaan
sebagai

Pembangunan

koordinator

dalam

perencanaan

pembangunan Kota Surabaya. Selain itu, Badan Perencanaan
Pembangunan juga memiliki server yang menjadi infrastruktur penting
bagi Badan Perencanaan Pembangunan dalam menyelenggarakan
perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi.
Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya tidak memiliki unit usaha
mandiri, seperti koperasi Badan Perencanaan Pembangunan untuk
mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seluruh pegawai
Badan Perencanaan Pembangunan didorong untuk berpartisipasi aktif
dalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia.
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II.3. Kinerja Pelayanan PD
Untuk merumuskan faktor-faktor penting untuk merencanakan tujuan
dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan lima tahun ke depan, maka
pengukuran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan terhadap target
sasaran dan program pada Renstra periode lalu penting untuk dilakukan.
Dengan mengukur capaian sasaran/target pada Renstra periode lalu
dan/atau indikator kinerja lainnya, akan didapatkan rumusan potensi dan
permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan untuk dipertimbangkan
dalam penyusunan Renstra periode berikutnya.
Mengacu pada PP No.6 Tahun 2008, IKK Pengambil Kebijakan dan
Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan yang diukur
kepada Badan Perencanaan Pembangunan antara lain dengan ketersediaan
produk dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan perda maupun
perwali, kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan nasional serta
konsistensi perencanaan program strategis pada RPJMD menuju RKPD.
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan juga diukur terhadap
target program yang tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 20102015 maupun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 20102015. Berikut disajikan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Surabaya untuk periode Renstra 2010-2015 pada Tabel 2.3.
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Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya
No.
(1)

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Target
Fungsi
SPM
(2)

Target
Indikator
Lainnya

2011

2012

2013

2014

2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Realisasi Capaian Tahun

Target Renstra SKPD Tahun
2011

2012

2013

Rasio Capaian pada Tahun

2014

2015*

2011

2012

2013

2014

2015

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

Kesesuaian prioritas
pembangunan

100%

54,55%

100%

3

Jumlah urusan wajib yang
diselenggarakan daerah

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

5

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJMD yang telah
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

6

Tersedianya dokumen
perencanaan RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

100%

7

Penjabaran program RPJMD ke
dalam RKPD

100%

100%

100%

100%

93,10%

103,33%

100%

100%

100%

100%

100%

8

Persentase Ketepatan Waktu
Penyusunan Dokumen
Perencanaan

75%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

1

Keberadaan PERDA RTRW

2

(3)

Target
IKK

100%

100%

100%

100%

100%

81,82% 81,82%

227,27% 54,55%

100%

81,82% 81,82% 227,27%
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Secara

umum,

Badan

Perencanaan

2016 -2021

Pembangunan

telah

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik melalui pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada Renstra Tahun 2010-2015. Hal
ini terlihat dari capaian indikator porgram RPJMD Tahun 2010-2015 dan
capaian indikator IKK yang terpenuhi dengan rasio capaian tinggi (>76%).
Meskipun demikian, beberapa indikator dari realisasi capaiannya masih
mengalami kesenjangan denga target yang ada.
Selama tahun 2010-2015, capaian kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan untuk IKK ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD
dan RTRW yang ditetapkan dengan Perda/Perwali sebesar 100%, yaitu:
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang diperbarui dengan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034;
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya
Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya
Tahun 2010-2015;
Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2011;
Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2012;
Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2013;
Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2014 dan
Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2015.
Indikator lainnya terkait dokumen perencanaan, seperti indikator
Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah;

Penjabaran program
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RPJMD ke dalam RKPD, Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan
Dokumen Perencanaan juga memiliki rasio capaian yang tinggi. Penjabaran
semua program RPJMD ke dalam RKPD terealisasi sebesar 100% yang
artinya semua program dalam RPJMD sudah tertampung di dalam dokumen
RKPD.
Capaian

indikator

Ketepatan

waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan pada tahun 2011 sebesar 75%, di mana Penetapan Perubahan
RKPD Tahun 2011 melampaui tenggat waktu yang ditetapkan dalam
peraturan,

namun

pada

tahun

2012-2015

Badan

Perencanaan

Pembangunan mengupayakan agar dokumen perencanaan kota yang
dimaksu ditetapkan tepat waktu.
Pencapaian target untuk indikator-indikator di atas tidak terlepas dari
pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan periode Renstra
Tahun 2010-2015, di mana penyusunan dokumen perencanaan kota menjadi
perhatian utama dalam agenda kerja tahunan Badan Perencanaan
Pembangunan. Dengan adanya sistem informasi yang dibangun, serta
koordinasi yang intensif secara internal bidang dengan Sub Bagian
Penyusunan Rencana Kerja dan koordinasi eksternal antara staf Badan
Perencanaan Pembangunan dengan staf seluruh PD terkait, pengendalian
terhadap pelaksanaan RPJMD menjadi lebih mudah. Badan Perencanaan
Pembangunan memiliki kewenangan penuh dalam perencanaan skala kota,
sehingga dapat memastikan seluruh program, indikator dan target yang
tertuang pada RPJMD telah dimuat dalam RKPD sesuai tahun rencana.
Evaluasi

juga

dilakukan

Pertanggungjawaban

melalui

(LKPJ)

penyusunan

Walikota

yang

Laporan
disusun

Keterangan
oleh

Badan

Perencanaan Pembangunan, yang menuntut PD untuk melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan program dan kegiatannya selama 1 (satu) tahun.
Beberapa indikator yang terdapat kesenjangan antara target dan
realisasi capaian antara lain IKK kesesuaian prioritas pembangunan.
Kesesuaian prioritas pembangunan diukur dengan membandingkan prioritas
pembangunan Kota Surabaya dengan prioritas pembangunan nasional.
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Pada tahun 2011, capaian indikator ini masih berada di bawah 76 %, seperti
yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Adanya kesenjangan tingkat dan cakupan pengukuran kinerja antara
Pemerintah pusat dengan Pemerintah Kota Surabaya berkontribusi kepada
capaian yang belum maksimal untuk indikator kesesuaian prioritas
pembangunan. Selama ini, pengukuran indikator ini dilakukan terhadap
bidang-bidang pembangunan nasional prioritas, mengingat perbedaan
tingkat/level program-program prioritas pembangunan nasional yang secara
teknis menjabarkan rencana masing-masing Kementerian dengan indikatorindikator yang cakupannya masih sangat luas, yaitu lingkup Indonesia, yang
apabila

dibandingkan

dengan

program-program

pembangunan

Kota

Surabaya yang melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah akan menjadi tidak setara. Hal ini menjadi
tantangan

bagi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

sebagai

unsur

perencana dalam merumuskan program-program pembangunan pada
RPJMD

periode

selanjutnya

untuk

tetap

memperhatikan

prioritas

pembangunan nasional dan provinsi.
Tercapainya indikator jumlah urusan wajib yang diselenggarakan
daerah diukur berdasarkan program yang melekat pada setiap urusan wajib
sesuai pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Kota Surabaya melalui RPJMD Kota Surabaya tidak
menyusun program yang khusus mendukung urusan Statistik sebagai salah
satu urusan wajib pemerintahan daerah sesuai Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kegiatan terkait
penyelenggaraan statistik di daerah melekat pada program utama di masingmasing PD sebagai pendukung pelaksanaan program. Dengan demikian,
penyelenggaraan

data

dan

informasi

serta

statistik

sektoral

telah

dilaksanakan namun belum ditetapkan secara definitif menjadi sebuah
program dan kegiatan tertentu serta perlu dikendalikan pelaksanaan agar
berkualitas dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perencanaan dan
kepentingan lainnya.
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Pengelolaan

pendanaan

pelayanan

Badan

2016 -2021

Perencanaan

Pembangunan periode Renstra 2010-2015 juga perlu dianalisis untuk
mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Dengan melihat realisasi
belanja Badan Perencanaan Pembangunan periode tahun 2010-2015,
didapatkan faktor-faktor pendorong dan penghambat untuk dipertimbangkan
dalam penyusunan Renstra periode berikutnya, terutama dalam penyusunan
kerangka pendanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan sesuai
pagu indikatif RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Anggaran dan
Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan periode
tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya
Anggaran pada Tahun (Rp juta)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp juta)

Uraian ***)
(1)

Rata-rata Pertumbuhan
(Rp juta)

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

BELANJA DAERAH
Belanja tidak langsung
- Belanja pegawai

6.753,34

11.746,30

11.064,70

13.105,78

15.124,67

5.687,25

10.439,48

10.316,43

11.994,11

14.728,07 84,21% 88,87% 93,24% 91,52% 97,38%

1.674,27

1.808,16

- Belanja pegawai

11.907,57

6.182,83

5.349,78

4.167,23

3.817,29

7.687,95

4.184,58

4.184,94

2.925,31

2.708,79 64,56% 67,68% 78,23% 70,20% 70,96%

(1.618,06)

(995,83)

- Belanja barang dan
jasa
- Belanja modal

12.677,87

8.741,22

9.699,75

9.922,04

9.948,62

7.032,54

6.753,32

7.225,63

8.204,24

8.577,47 55,47% 77,26% 74,49% 82,69% 86,22%

(545,85)

308,99

223,67

244,54

574,46

359,74

101,80

136,53

230,88

434,52

341,52

93,93 61,04% 94,41% 75,64% 94,93% 92,27%

(24,38)

(8,52)

31.562,45

26.914,88

26.688,69

27.554,79

28.992,38

20.544,27

21.608,26

22.161,52

23.465,17

26.108,26 65,09% 80,28% 83,04% 85,16% 90,05%

(514,01)

1.112,80

Belanja langsung

Total

II -23

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

2016 -2021

Pada Tabel 2.4 dapat dilihat bahwa pada periode tahun 2011-2015
rasio antara realisasi dan anggaran terendah terdapat pada tahun 2011,
dengan rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 65,09%. Namun rasio
ini terus meningkat sampai dengan tahun 2015, di mana rasio antara
realisasi dan anggaran terbesar yaitu 90,05%; yang menunjukkan bahwa
Badan Perencanaan Pembangunan mengupayakan penganggaran kegiatan
dengan

memperhatikan

realisasi

di

tahun

sebelumnya,

serta

mengoptimalkan penyerapan anggaran.
Pada tahun 2011 di mana rasio antara realisasi dan anggaran
terendah, komponen dengan serapan paling rendah berada pada Belanja
Barang Jasa di Belanja Langsung, dengan rasio antara realisasi dan
anggaran sebesar 55,47%. Posisi rasio terendah umumnya berada pada
komponen Belanja Pegawai, namun pada tahun 2013 rasio terendah berada
komponen Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Langsung. Sedangkan
komponen Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung memiliki rasio
antara realisasi dan anggaran tertinggi sejak tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015.
Realisasi Belanja pada Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Timur, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis
terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis, untuk melihat implikasi masingmasing sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan pada lima tahun mendatang.

II.4.1. Analisis Renstra Provinsi dan Renstra PD
Analisis

Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

ditujukan

untuk

menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian
pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan terhadap Renstra
Bappeda Provinsi Jawa Timur sesuai

dengan

urusan

yang

menjadi
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kewenangan

sesuai

dengan

tugas

dan

fungsi

2016 -2021

Badan Perencanaan

Pembangunan.
Indikator Program Perencanaan Pembangunan sesuai RPJMD Kota
Surabaya dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 20102015 yaitu Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan, terealisasi
100% dari target yang ditentukan sebesar 100%, dengan demikian
capaiannya sebesar 100%. Indikator ini dihitung dengan membandingkan
tanggal penetapan RKPD dan Perubahan RKPD Kota Surabaya terhadap
jadwal yang ditetapkan sesuai Permendagri tentang Penyusunan RKPD
serta membandingkan tanggal penyampaian Rancangan KUA dan PPAS,
serta KUA dan PPAS Perubahan kepada DPRD terhadap jadwal yang
ditetapkan sesuai Permendagri tentang Penyusunan APBD. Indikator ini
mendukung sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, antara lain:
1. Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif
dengan indikator % dokumen perencanaan yang dipublikasikan
dengan target 100% pada tahun 2015. Indikator sasaran Badan
Perencanaan Pembangunan tidak secara langsung mendukung
sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur di atas, namun pada
dasarnya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dapat
dipublikasikan tepat waktu sehingga dapat digunakan oleh PD dalam
menyusun dokumen perencanaan maupun penganggaran.
2. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas
serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat
waktu dengan indikator % ketepatan waktu penyampaian laporan
pelaksanaan program pembangunan dengan target 80% pada tahun
2015. Indikator sasaran Badan Perencanaan Pembangunan tidak
secara langsung mendukung sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa
Timur di atas, karena mendorong terwujudnya penyusunan dokumen
perencanaan yang tepat waktu.
Dengan

demikian,

secara

umum

capaian

sasaran

Badan

Perencanaan Pembangunan Surabaya telah memenuhi target sasaran
Renstra Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019. Capaian
ini didukung dengan adanya sistem aplikasi perencanaan yang dibangun,
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dikembangkan dan dipakai bersama-sama dengan seluruh PD di lingkungan
Pemerintah

Kota

Surabaya

untuk

penyusunan

dan

pengendalian

perencanaan pembangunan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan juga didorong oleh kebijakan pemerintah
pusat terkait tata kelola pemerintahan yang baik (akuntabel dan transparan),
sehingga Pemerintah Kota Surabaya mengupayakan dengan sarana dan
prasarana yang memadai. Perencanaan pembangunan yang partisipatif juga
telah diwujudkan dengan melihat peran serta masyarakat dalam musrenbang
melebihi target yang telah ditentukan. Rekapitulasi komparasi capaian
Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya terhadap
Sasaran Renstra PD Provinsi sebagai dasar analisis ini disajikan dalam
Tabel 1 Lampiran I Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 20162021.
Dari 3 (tiga) sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun
2015-2019, Badan Perencanaan Pembangunan perlu mempertimbangkan
sasaran dan indikator sasaran berikut untuk penyusunan Renstra periode
2016-2021:
1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional, yang diukur
dengan membandingkan Jumlah SDM perencana yang berkompetensi
Perencana terhadap Jumlah SDM perencana keseluruhan.
Seperti yang dijelaskan dalam Sub bab II.2. Sumber Daya PD,
sebagian besar staf Badan Perencanaan Pembangunan memiliki latar
belakang pendidikan terakhir S-1. Dengan demikian, staf memiliki
kompetensi dasar untuk dapat merencanakan, mengevaluasi dan
menganalisa capaian kinerja baik Badan Perencanaan Pembangunan
sebagai PD maupun capaian kinerja kota. Namun demikian,
kompleksitas

peraturan

terkait

perencanaan

menuntut

Badan

Perencanaan Pembangunan untuk memiliki wawasan dan kompetensi
khusus

perencana,

di

mana

saat

ini

Badan

Perencanaan

Pembangunan belum memiliki pegawai dengan jabatan fungsional
perencana yang memiliki sertifikasi dari Bappenas. Hal ini perlu
diperhatikan mengingat penyusunan perencanaan tidak lepas dari
kaidah dasar manajemen strategis dan aturan terkait.
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Di samping itu, sumber daya perencana tidak hanya dibutuhkan pada
Badan Perencanaan Pembangunan, tetapi juga pada PD masingmasing, untuk menyusun dokumen perencanaan PD, baik 5 (lima)
tahunan maupun tahunan.
2. Data

dan

informasi

perencanaan

yang

dibutuhkan

untuk

mengindikasikan Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang
akurat dan tepat waktu.
Masih berkaitan dengan penyelenggaraan urusan statistik di daerah,
kegiatan tersebut masih melekat pada program utama di masingmasing PD sebagai pendukung pelaksanaan program. Dengan
demikian, penyelenggaraan data dan informasi serta statistik sektoral
belum sepenuhnya dilaksanakan serta dikendalikan kualitasnya agar
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan perencanaan.
Urgensi ketersediaan data dan informasi pembangunan sektoral yang
valid dan akurat untuk dapat diakses dan dimanfaatkan untuk
perencanaan,

pengendalian

dan

evaluasi

pembangunan

perlu

diperhatikan, mengingat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Badan Perencanaan Pembangunan membutuhkan data dan informasi
yang valid dan akurat agar perencanaan yang dibuat tepat sasaran.
II.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya yang
dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD Kota Surabaya untuk diacu dalam
penyusunan Renstra PD, namun tidak ada implikasi rencana struktur dan
pola

ruang

terhadap

kebutuhan

pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan.
II.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) sesuai dengan pelayanan PD
Program kota yang diturunkan menjadi program PD dalam Renstra
PD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi
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yang diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen
RPJMD Kota Surabaya yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun demikian, KLHS tidak memberikan alternatif dan rekomendasi
terhadap Program Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Program
Penataan Ruang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan.
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BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
PD
Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat
menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.
Identifikasi

isu

akseptabilitas

yang
prioritas

tepat

dan

bersifat

pembangunan,

strategis

dapat

meningkatkan

dioperasionalkan

dan

secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan penjelasan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,
isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau
hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang.
Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang
apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan diperoleh baik
berasal

dari

analisis

internal

berupa

pembangunan

maupun

analisis

eksternal

identifikasi
berupa

permasalahan
kondisi

yang

menciptakan peluang dan ancaman bagi PD di masa lima tahun mendatang.
Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan
tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan antara lain:
1. Hasil analisis gambaran pelayanan PD
2. Hasil analisis Renstra-PD Provinsi
3. Hasil telaahan RTRW dan
4. Hasil analisis KLHS
yang disajikan dalam Tabel 2 Lampiran I Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2016 - 2021 ini.
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Sesuai analisis berdasarkan 4 (empat) komponen di atas, maka
permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya
dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya adalah sebagai
berikut:
1. Kompetensi SDM di bidang perencanaan, di mana jumlah dan kualifikasi
pendidikan SDM di Badan Perencanaan Pembangunan yang sudah baik
masih perlu ditunjang dengan kualitas kompetensi sebagai perencana
untuk mendukung peran Badan Perencanaan Pembangunan sebagai
perencana

kota.

Permasalahan

ini

berpotensi

mempengaruhi

permasalahan lainnya, seperti pemanfaatan dan analisis data dan
informasi pembangunan untuk penyusunan, pengendalian dan evaluasi
rencana

pembangunan,

serta

penyusunan

perencanaan

yang

memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya.

Di samping itu, kompetensi SDM perencana di PD lainnya juga perlu
menjadi sorotan dalam perencanaan strategis Badan Perencanaan
Pembangunan pada periode Renstra berikutnya. Penyusunan dokumen
perencanaan PD, baik rencana strategis (Renstra) maupun rencana kerja
(Renja)

belum seluruhnya

mengikuti

proses

penyusunan

rencana

pembangunan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dokumen
rencana pembangunan PD belum dipakai sepenuhnya sebagai pedoman
dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan. Peningkatan kompetensi SDM di PD untuk
memastikan

PD

juga

dapat

menyelenggarakan perencanaan

dan

menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan,
berkualitas dan tepat waktu.

2. Ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid dan akurat dan
pemanfaatannya dalam penyusunan rencana pembangunan. Secara
umum,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

belum

tuntas

dalam

melakukan pemetaan data dan informasi pembangunan untuk melihat data
apa saja yang perlu disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, data dan
informasi sektoral apa yang penyediaannya perlu ditunjang oleh seluruh
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PD di Pemerintah Kota Surabaya serta data dan informasi apa yang tidak
tersedia maupun tidak dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya
misalnya data – data ekonomi makro. Selain itu, belum ada PD koordinator
yang mengumpulkan data dan informasi sektoral urusan serta melakukan
verifikasi terhadap akurasi dan validitas data. Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 juga telah menekankan pentingnya data dan informasi
sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.

3. Konsistensi pendanaan dari perencanaan ke penganggaran yang perlu
lebih dikendalikan. Keselarasan perencanaan kota dengan PD dan
penganggaran dapat dilihat melalui kesesuaian program, indikator
program, target indikator program, kegiatan dan output kegiatan, namun
dari aspek anggaran dapat terjadi perubahan, mengingat pada proses
penetapan anggaran masih ada proses pembahasan dengan DPRD yang
salah

satunya

memiliki

fungsi

budgeting,

dan

adanya

kebijakan

Pemerintah Pusat yang mempengaruhi pergeseran anggaran baik pada
proses perencanaan maupun proses pelaksanaan anggaran di tahun
berjalan.

III.2. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi
Dari hasil analisa permasalahan di atas, maka rumusan isu strategis
berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan sebagai
berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan sebagai perencana kota memiliki
posisi

strategis

dan

kewenangan

dalam

perencanaan,

baik

perencanaan tata ruang, perencanaan strategis dan sektoral. Hal ini
dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan
dan hambatan yang dihadapi.
RKPD Kota Surabaya Tahun 2016 yang
mensyaratkan
sebesar

60%.

kualitas

penyusunan

Penyusunan

telah disusun

perencanaan

perencanaan

strategis

strategis

yang

dimaksud mencakup penyusunan dokumen Renstra dan Renja
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PD yang merupakan tahap berikutnya dari penyusunan dokumen
RPJMD Kota Surabaya.
Penyusunan RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021 pada
tahun 2016 diawali dengan penyusunan rancangan Renstra PD
Tahun 2016-2021. Pada tahapan ini, Badan Perencanaan
Pembangunan mendampingi PD dalam penyusunan rancangan
rencana strategis yang mengikuti kaidah alur perencanaan
strategis. PD melakukan perumusan SWOT PD sampai kepada
perumusan isu strategis, visi, misi, tujuan, dan sasaran PD serta
rumusan kegiatan berdasarkan rancangan awal RPJMD Kota
Surabaya. Seiring dengan proses penyusunan dan penetapan
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan
Pembangunan perlu memastikan keselarasan antara dokumen
Renstra PD dengan RPJMD Kota Surabaya. Demikian pula
dengan penyusunan Renja PD Tahun 2017, di mana program
dan kegiatan yang dimuat di dalamnya merupakan bagian dari
rancangan Renstra PD Tahun 2016-2021.
Terkait

perencanaan

tata

ruang,

Badan

Perencanaan

Pembangunan telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Surabaya yang telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Dengan adanya dokumen ini, maka dokumen perencanaan tata
ruang yang berada di bawahnya, baik rencana sektoral maupun
rencana rinci harus mengacu kepada dan selaras dengan
RTRW, dalam aspek kebijakan, rencana pemanfaatan ruang dan
sebagainya.

Penyusunan

rencana

induk

sektoral

atau

masterplan, seperti masterplan sampah, energi, dsb. juga
berpedoman kepada RTRW Kota Surabaya.
Permasalahan sektoral seperti infrastruktur, ekonomi, lingkungan
hidup kesejahteraan masyarakat masih perlu mendapatkan
perhatian

khusus,

termasuk

permasalahan

kawasan

dan

permukiman kumuh, di mana telah ditetapkan sebagai indikator
kinerja seperti yang termuat pada RPJMD Kota Surabaya Tahun
2016-2021.
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Dengan demikian, pembinaan secara internal dan eksternal Badan
Perencanaan Pembangunan, pada khususnya staf Badan Perencanaan
Pembangunan dan PD penyusun dokumen perencanaan masih perlu
dilakukan secara intensif, terutama kaitannya dengan penyusunan
rencana strategis jangka menengah Kota Surabaya dan PD yang
dilaksanakan pada tahun 2016. Dengn kekuatan pada kuantitas dan
kualifikasi pendidikan SDM Badan Perencanaan Pembangunan yang
baik serta dengan mekanisme kerja dengan adanya pembagian tugas,
maka stakeholder perencana Badan Perencanaan Pembangunan
maupun PD diharapkan menjadi bagian dalam perbaikan kualitas
penyusunan dokumen perencanaan di level PD. Penyelenggaraan
workshop dan perumusan petunjuk teknis penyusunan Renja dan
Renstra PD juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan
kualitas dokumen perencanaan PD.
2. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses
perencanaan dan monitoring. Sebagai kota yang membangun ke arah
Smart City, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi menjadi
alat bantu yang prima dalam mendukung Badan Perencanaan
Pembangunan meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan. Kaidah
perencanaan strategis serta konsep-konsep dasar perencanaan
pembangunan daerah sesuai peraturan yang berlaku diupayakan untuk
difasilitasi melalui database sistem informasi/aplikasi perencanaan. Hal
ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong PD untuk
dapat menyusun perencanaan yang sesuai kaidah serta sesuai dengan
aturan yang ada.
Pembangunan dan pengembangan sistem juga perlu diikuti dengan
pemahaman dan kemampuan pengguna sistem untuk mengoperasikan
sistem aplikasi perencanaan tersebut. Hal ini akan terus diupayakan
melalui sosialisasi operasional sistem aplikasi kepada PD serta
penyusunan petunjuk teknis.
3. Belum otimalnya validasi data dan informasi pembangunan dalam
mendukung perencanaan.
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data dan informasi
pembangunan merupakan komponen yang penting dalam perencanaan
pembangunan, namun dalam realisasinya belum dimanfaatkan secara
optimal. Penyusunan dokumen perencanaan RPJMD Kota Surabaya
Tahun 2016-2021 sebagai salah satu perencanaan strategis Kota
Surabaya perlu didukung dengan ketersediaan data dan informasi
selama 5 tahun ke belakang, dengan harapan setiap kebijakan dan
rencana yang disusun berangkat dari kondisi dasar rencana yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Pentingnya analisa data dan informasi, baik numerik dan spasial,
menuntut

adanya

aktivitas

pengumpulan

data

dan

informasi

perencanaan pembangunan serta pengolahan data dan informasi
secara multisektoral sehingga kualitas perencanaan diarahkan menjadi
perencanaan yang holistik. Badan Perencanaan Pembangunan harus
melakukan pemetaan data dan informasi pembangunan yang akan
digunakan

untuk

kebutuhan

perencanaan,

terutama

data-data

penyusun indikator tujuan, sasaran dan program pada rancangan
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan juga perlu
memperhatikan isu-isu strategis yang mempengaruhi dari faktor eksternal.
Berdasarkan hasil identifikasi seperti dituangkan pada Tabel 3 Lampiran I
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2021, dapat dilihat
bahwa isu strategis eksternal juga menyorot pemantapan kompetensi SDM,
pemanfaatan teknologi informasi serta pentingnya data dan informasi
pembangunan yang berkualitas dan sinkron seperti yang dijelaskan dalam
rumusan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan berdasarkan tugas
dan fungsi. Beberapa isu strategis eksternal yang melengkapi analisa
permasalahan

serta

perumusan

isu

strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Pada lingkup Pemerintah Kota Surabaya, hasil monitoring dalam
perencanaan pembangunan memang belum sepenuhnya dievaluasi
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sehingga rekomendasinya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan
selanjutnya. Pelaksanaan monitoring memang telah dilaksanakan,
namun evaluasi periodik terhadap capaian kegiatan dan program belum
sepenuhnya menjadi perhatian dalam merencanakan program dan
kegiatan untuk tahun berikutnya.
Terkait pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, dalam
konteks rencana operasional dari rencana strategis, terutama di
aspek

penganggaran

dipengaruhi

oleh faktor

eksternal

juga

dipengaruhi oleh belum optimalnya analisis kebutuhan alokasi
anggaran.
Dalam kaidah perencanaan, hasil evaluasi rencana pembangunan
menjadi pertimbangan dalam perumusan rencana pada periode
berikutnya. Hal ini untuk memastikan bahwa perencana telah
melakukan review dan perbaikan (koreksi) terhadap rencana
sebelumnya sehingga dapat mendorong kinerja untuk mencapai
tujuan yang diharapkan. Hal ini belum sepenuhnya dilaksanakan,
melihat indikasi kegiatan tahun rencana merupakan kegiatan yang
sama yang dilakukan pada tahun sebelumnya, di mana hasil
evaluasi terhadap capaian output kegiatan dan capaian outcome
program belum diikuti dengan rumusan evaluasi dan tindak lanjut
untuk perencanaan tahun berikutnya.
2. Beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, saling tumpang
tindih dan sulit diimplementasikan di daerah.
III.3. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Menelaah visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota
terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan
dilaksanakan selama kepemimpinan
faktor

dan untuk

mengidentifikasi faktor-

penghambat dan pendorong pelayanan Badan Perencanaan

Pembangunan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi
Walikota dan Wakil Walikota.
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Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yang dapat mempengaruhi
pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota juga akan menjadi
masukan bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja
berdasarkan

tinjauan

berdasarkan

terhadap

kebutuhan

kesenjangan pelayanan,

pengelolaan

faktor-faktor

tetapi
agar

juga
dapat

berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota.
Permasalahan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sangat mempengaruhi pencapaian misi
Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Terkait Misi 4 Mewujudkan penataan
ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota, telah
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan perencanaan tata ruang
kawasan strategis – dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan
Surabaya sebagai penyusun, namun penyusunan dan penetapan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis mengalami kendala
belum memiliki pedoman teknis dari pemerintah pusat. Terkait sinkronisasi
penyusunannya, terutama pola ruang dengan rencana detail tata ruang kota,
terkendala penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Surabaya yang
sampai dengan tahun 2016 masih dalam proses penyusunan perda.
Terkait Misi 8 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik,
permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan terkait pengendalian dan
evaluasi perencanaan serta penyediaan dan pemanfaatan data dan
informasi yang valid dan akurat untuk perencanaan mempengaruhi kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan sebagai perangkat daerah yang
menjalankan peran sebagai unsur perencana penyelenggara pembangunan
daerah. Kompetensi SDM perencana dan ketersediaan data dan informasi
pembangunan yang valid dan akurat menjadi faktor penghambat pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan untuk berkontribusi dalam pencapaian
misi Walikota dan Wakil Walikota. Badan Perencanaan Pembangunan
memiliki

posisi

perencanaan

strategis

dalam

pembangunan.

menjalankan

Dengan

demikian,

kewenangan
dengan

dalam

didukung
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pemanfaatan teknologi informasi, yaitu dibangun dan dikembangkannya
sistem informasi perencanaan yang terintegrasi, serta mengupayakan
penyelesaian faktor penghambat melalui program dan kegiatan, Badan
Perencanaan Pembangunan diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi
pelayanannya untuk mencapai misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.
Dengan dinamika dan perkembangan kota yang demikian pesat, maka
diperlukan perencanaan kota yang terintegrasi (lintas sektor).
Terkait Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dapat dilihat pada tabel 4 Lampiran I.

III.4.

Telaahan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra PD provinsi,
disusun pula faktor-faktor baik yang bersifat menghambat maupun yang
bersifat

mendorong,

yang

akan

mempengaruhi

penanganan

permasalahan yang telah diidentifikasi. Identifikasi faktor tersebut dituangkan
dalam Tabel 5 Lampiran I Renstra Badan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2016-2021 ini.
Permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan berdasarkan
sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur SDM Perencana yang
berkualitas dan profesional yaitu kualitas SDM Badan Perencanaan
Pembangunan dan PD yang masih belum seluruhnya memiliki kompetensi
sebagai perencana, mengingat belum seluruh PD memahami konsep
perencanaan strategis dan dapat menyusun dokumen perencanaan PD,
selain itu Badan Perencanaan Pembangunan juga tidak memiliki jabatan
fungsional perencana. Meskipun demikian, dengan adanya SDM dengan
jumlah dan kualifikasi pendidikan yang baik, serta mekanisme kerja dengan
adanya staf pendamping PD, didukung dengan rencana kegiatan terkait
peningkatan wawasan dan pengetahuan SDM mengenai perencanaan
strategis, maka diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dimaksud.
Terkait sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur yaitu
Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif, dan inovatif, tidak ada
permasalahan

atau

kendala

khusus.

Secara

umum,

seperti

yang
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disampaikan pada Bab II, capaian indikator sasaran Badan Perencanaan
Pembangunan terhadap sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur
sangat baik dan mendukung penuh. Hal ini dikarenakan tingginya
pemanfaatan sistem informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
sehingga dokumen perencanaan dapat disusun dan ditetapkan tepat waktu.
Selain itu akses yang mudah dan transparan dalam pengajuan usulan
musrenbang mendorong minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam
musrenbang.
Terkait sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur yaitu
Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta
tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu,
permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan antara lain belum
melaksanakannya
konsistensi

pengendalian

pendanaan

dari

dan evaluasi
perencanaan

ke

yang

tepat,

termasuk

penganggaran

yang

dipengaruhi faktor eksternal. Penyediaan dan pemanfaatan data dan
informasi yang valid dan akurat untuk perencanaan belum dapat dipenuhi
secara keseluruhan, disebabkan masih rendahnya kesadaran Pemerintah
Kota Surabaya untuk menyediakan data dan informasi pembangunan yang
akurat untuk kebutuhan perencanaan, memanfaatkan data yang ada untuk
analisis dan perumusan rencana pembangunan. Penyediaan dan analisis
data juga dapat menjadi alat bantu mengambil keputusan jika terjadi
perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi pada tahun berjalan untuk
mewujudkan pengendalian perencanaan yang prima. Diharapkan dengan
mengoptimalkan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan dalam
perencanaan pembangunan kota serta adanya mekanisme kerja di Badan
Perencanaan Pembangunan yang mendukung koordinasi dengan PD
dengan optimal dengan didukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang
secara rutin melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan di Kabupaten/Kota di Jawa Timur, maka perumusan rencana
program dan kegiatan terkait pengendalian perencanaan pembangunan
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

III -10

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

2016 -2021

III.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang
sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota Surabaya tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Kajian Lingkungan Hidup
telah dilakukan pada program-program dalam RPJMD termasuk program
terkait tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan. KLHS telah
memberikan alternatif dan rekomendasi terhadap program-program tersebut
dan

telah

ditindaklanjuti.

Dengan

demikian,

Badan

Perencanaan

Pembangunan tidak lagi melakukan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
III.6. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan
fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun
sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu
strategis

diperoleh

baik

dari

analisis

internal

berupa

identifikasi

permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang
menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Perencanaan Pembangunan
di periode lima tahun mendatang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi Badan Perencanaan Pembangunan dianalisa dan dirumuskan melalui
analisa SWOT seperti pada Lampiran I Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2016-2021 ini, maka isu-isu strategis utama yang perlu
diperhatikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan sebagai PD dalam
perumusan perencanaan pembangunan pada Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2016-2021 serta dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya serta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota antara
lain:
1. Adanya kewenangan dalam perencanaan, di mana peran Badan
Perencanaan Pembangunan sangat strategis dan memiliki pengaruh
yang besar dalam perencanaan pembangunan kota, baik perencanaan
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strategis, perencanaan tata ruang, maupun perencanaan sektoral.
Kewenangan ini perlu dimanfaatkan dalam penyusunan rencana
pembangunan, di mana PD memiliki peran di dalamnya untuk
mendukung pencapaian visi dan misi walikota.
2. Tingginya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses
perencanaan dan monitoring. Pesatnya perkembangan teknologi dan
informasi akan sangat bermanfaat untuk memantapkan proses
perencanaan pembangunan yang berkualitas serta meningkatkan
fungsi

monitoring

pelaksanaan

rencana

pembangunan

dengan

didukung oleh peran serta seluruh PD Pemerintah Kota Surabaya;
3. Belum optimalnya validasi data dan informasi pembangunan dalam
mendukung perencanaan. Mengacu kepada Undang-undang Tahun 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 bahwa melalui
pendekatan

teknokratis,

perencanaan

pembangunan

harus

berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan tingginya frekuensi perubahan nilai
data dan masih belum optimalnya fungsi validasi dalam pemerintah
kota,

Badan

Perencanaan

Pembangunan

sebagai

koordinator

penyediaan data dan informasi pembangunan untuk kebutuhan
perencanaan perlu mengoptimalkan kualitas data dan informasi yang
dipakai

dalam perencanaan

pembangunan,

serta

meningkatkan

pemanfaatannya dalam analisa untuk penyusunan perencanaan
pembangunan.
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BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi dan Misi PD
Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu
strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan
perwujudan visi. Badan Perencanaan Pembangunan memperhatikan kembali
permasalahan pembangunan seperti tertuang pada RPJMD Kota Surabaya
Tahun 2016-2021 yang berhubungan layanan atau peningkatan kinerja
penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan, seperti Penataan Ruang, Statistik dan Penunjang Urusan,
yaitu Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan, yang berkaitan
dengan misi-misi yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan.
Perumusan

visi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

juga

memperhatikan visi Walikota dan Walikota Surabaya Tahun 2016-2021
seperti tertuang dalam RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yaitu:
“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA
SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Dengan pokok-pokok visi antara lain:
1. Sentosa : Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin
warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai
untuk berkarya dan beraktualisasi diri
2. Berkarakter: Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak,
kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang
tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah
pancasila.
3. Berdaya Saing Global: Kota Surabaya sebagai kota yang mampu
menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau
dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya
produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas
kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usahaIV - 1
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usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan
industri kreatif berdaya saing di pasar global.
4. Berbasis Ekologi: Kota Surabaya sebagai kota yang penataan
ruangnya

mampu

mengintegrasikan

fungsi

kawasan

perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan
jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta
mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan
daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana
lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.
Dari pokok-pokok visi di atas, Badan Perencanaan Pembangunan dengan
tugas dan fungsinya berkontribusi terhadap pokok visi Berdaya Saing Global
dan Berbasis Ekologi, di mana visi untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai
hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional
didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, serta melaksanakan
perencanaan ruang kota dengan tetap memperhatikan daya dukung kota
melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman
yang ramah lingkungan.
Dengan

memperhatikan berbagai

perwujudan

visi

yang

telah

diidentifikasi melalui keterkaitan antara isu strategis Badan Perencanaan
Pembangunan dan permasalahan pembangunan daerah yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi PD, maka Visi Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2016-2021 adalah :
“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG HANDAL DAN
BERKUALITAS”

Dengan pokok-pokok visi antara lain:
1. Handal: Penyelenggaraan perencanaan pembangunan dilaksanakan
sesuai dengan matode yang tepat dan ketentuan yang berlaku,
khususnya ketentuan terkait penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan
didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi perencana, yang
memiliki pemahaman dan wawasan terkait kaidah perencanaan dan
manajemen strategis, serta perencanaan sektoral sesuai bidangnya
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masing-masing. Selain itu, juga didukung dengan sarana dan
prasarana yang memadai, terutama pemanfaatan teknologi informasi
dalam menyusun dokumen perencanaan dan pengutamaan data dan
informasi pembangunan yang valid sebagai dasar perencanaan dan
perumusan kebijakan. Pokok visi ini terkait dengan isu strategis
tentang Belum optimalnya validasi data dan informasi pembangunan
dalam

mendukung

perencanaan

serta

Tingginya

pemanfaatan

teknologi informasi untuk mendukung proses perencanaan dan
monitoring.
2. Berkualitas: Perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai kaidah
yang benar, di mana dokumen perencanaan disusun tepat waktu agar
dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan di Kota
Surabaya serta perencanaan pembangunan juga dilaksanakan secara
integratif, dengan mempertimbangkan seluruh aspek dan sektor yang
mempengaruhi, serta melaksanakan perencanaan yang partisipatif,
mempertimbangkan

usulan

masukan

dari

setiap

stakeholder.

Perencanaan yang berkualitas juga ditunjukkan melalui keselarasan
perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan PD sebagai
penjabaran teknisnya sampai dengan penganggaran. Pokok visi ini
terkait dengan isu strategis tentang Adanya kewenangan dalam
perencanaan pembangunan kota sehingga Badan Perencanaan
Pembangunan

berperan

penting

dalam

memastikan

kualitas

perencanaan pembangunan kota.
Perumusan misi Badan Perencanaan Pembangunan perlu melihat
bahwa misi juga menyangkut komitmen pada stakeholder utama atau apa
yang ingin diwujudkan oleh visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan
terlebih dahulu kepada stakeholder utama pembangunan, dalam hal ini
masyarakat daerah (secara keseluruhan), PD (pelaku organisasi), pelaku
ekonomi di daerah, dan stakeholder pembangunan daerah lainnya, yaitu
stakeholder mana yang terkait, menjadi pelaku atau terkena dampak atas
visi dimaksud.
Misi yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan untuk
mewujudkan visi di atas adalah “Meningkatkan mutu perencanaan yang
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integratif dan implementatif berbasis teknologi informasi”. Seperti yang
telah disampaikan dalam penjelasan pokok-pokok visi Badan Perencanaan
Pembangunan, perencanaan yang berkualitas ditunjukkan dengan proses
perencanaan yang teknokratis, partisipatif, politis dan bottom-up maupun topdown, di mana perencana mempertimbangkan seluruh aspek (sektoral dan
lintas sektoral), termasuk aspek spasial; mempertimbangkan masukan dari
stakeholder; berdasarkan data dan informasi serta dapat diimplementasikan,
dalam hal ini dijabarkan dalam rencana kegiatan di PD Pemerintah Kota
Surabaya. Implementatif tidaknya perencanaan yang disusun dievaluasi
melalui monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kegiatan
dan program terkait.
Untuk mewujudkan perencanaan yang handal, peran teknologi
informasi menjadi aspek yang dikedepankan untuk menunjang proses
penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini telah sesuai dengan
isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan yang menunjukkan bahwa
teknologi informasi menjadi peluang yang baik sebagai pendukung tugas dan
fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Hal ini sangat
bermanfaat bagi PD sebagai pengguna layanan Badan Perencanaan
Pembangunan, yaitu memudahkan PD untuk mengakses informasi terkait
perencanaan pembangunan di tingkat kota dalam rangka penyusunan
rencana di tingkat PD, serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi
rencana program dan kegiatan masing-masing. Terkait perumusan visi dan
misi Badan Perencanaan Pembangunan dituangkan dalam lampiran II.
IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
Tujuan PD adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan

untuk

permasalahan,

mencapai

dan

visi,

merespon

melaksanakan

isu

strategis

misi,

daerah

memecahkan

yang

dihadapi.

Perumusan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan mengacu kepada
sasaran kota sesuai RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021, di mana
Badan

Perencanaan

Pembangunan

berperan

dalam

sasaran

kota

Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk
sektoral dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW), dengan indikator
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Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah
tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan target kota
tahun 2016-2021 berturut-turut 6,90%; 13,79%; 20,69%; 27,59%, 34,48%,
dan 41,38%. Indikator beserta target sasaran kota di atas diturunkan menjadi
tujuan Badan Perencanaan Pembangunan dengan target yang sama.
Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan juga memiliki peran
dalam mendukung sasaran kota “Meningkatkan tata kelola pemerintahan
yang baik melalui meningkatkan perencanaan yang implementatif dalam
mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik”, dengan
indikator sasaran kota Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program
dengan target kota tahun 2016-2021 berturut-turut 90,55%; 90,84%; 91,53%;
91,96%; 92,56% dan 93,05%. Indikator beserta target sasaran kota di atas
diturunkan menjadi tujuan Badan Perencanaan Pembangunan dengan target
yang sama.
Sasaran PD merupakan

hasil yang diharapkan dari implementasi

satu/beberapa program yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan. Dalam merumuskan sasaran, selain memperhatikan
program-program yang harus dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan sesuai dengan yang tertuang pada RPJMD Kota Surabaya
Tahun 2016-2021, sasaran Badan Perencanaan Pembangunan disusun juga
dengan memperhatikan rumusan permasalahan serta tugas dan fungsi
utama Badan Perencanaan Pembangunan sebagai unsur perencana kota.
Untuk tujuan “Meningkatkan integrasi perencanaan antara rencana
tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana rinci dan sektoral”, sasaran
yang dirumuskan adalah “Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata ruang
wilayah dengan rencana rinci dan sektoral melalui BKPRD”, yang
keberhasilannya

diukur

dengan

indikator Tingkat

keaktifan/partisipasi

BKPRD dalam sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
dengan

target

indikator

100%

sepanjang

periode

Renstra

Badan

Perencanaan Pembangunan.
Sasaran ini disusun dengan memperhatikan program-program RPJMD
Kota Surabaya yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan
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Pembangunan, yaitu Program Perencanaan Ruang Kota dengan indikator
program Persentase rencana induk sektoral yang disusun dan Persentase
rencana rinci tata ruang yang disusun. Badan Perencanaan Pembangunan
dalam tugas dan fungsinya sebagai perencana kota, menyusun Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya sebagai penjabaran dan
tindak lanjut terhadap Perda tentang RTRW Kota Surabaya, serta melakukan
kegiatan pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Penataan
Ruang.

Badan

Perencanaan

Pembangunan

bertanggungjawab

untuk

melaksanakan koordinasi dengan BKPRD untuk memastikan bahwa rencana
tata ruang yang disusun, baik rinci maupun sektoral telah tersinkronisasi
dengan peraturan di atasnya, yaitu Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Surabaya dan peraturan terkait lainnya.
Untuk tujuan Meningkatkan perencanaan yang implementatif dalam
mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik, sasaran yang
dirumuskan adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, yang keberhasilannya
diukur dengan indikator Persentase PD yang memiliki kinerja Operasional
Plan dengan nilai “SESUAI” dengan target indikator 80% sepanjang periode
Renstra Badan Perencanaan Pembangunan.
Sasaran ini disusun dengan memperhatikan program-program RPJMD
Kota Surabaya yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan
Pembangunan, antara lain:
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan
Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral.
Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan
aparatur

pemerintahan

yang

dokumen

perencanaan

tahunannya berkualitas
Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang
dokumen perencanaan tahunannya berkualitas dan
Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen
perencanaan tahunannya berkualitas.
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Dengan indikator ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan
memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyusunan dokumen
perencanaan tahunan PD telah dilaksanakan tepat waktu dan
berkualitas, di mana kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan
diarahkan kepada peningkatan kualitas dokumen perencanaan, baik
pada

aspek

SDM,

sarana

dan

prasarana

maupun

metode

penyusunannya.
2. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik dengan
indikator Rata-rata toleransi (margin of error) pada data-data terkait
perhitungan indikator kinerja dalam RPJMD. Melalui program ini,
Badan

Perencanaan

Pembangunan

telah

mengupayakan

ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan
untuk perencanaan di tahun rencana, termasuk mengupayakan
validitasnya melalui kegiatan-kegiatan terkait.
3. Program Pengendalian Pembangunan Daerah dengan indikator
Tingkat capaian keberhasilan kegiatan di aspek output. Dengan
indikator ini, Badan Perencanaan Pembangunan memiliki peran
dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian
kegiatan,

terutama

kontribusinya

dalam pencapaian

indikator

program. Dengan begitu, dapat diketahui apakah PD telah
merencanakan kegiatan yang benar-benar berkontribusi terhadap
program pembangunan kota.

Melihat dari program-program yang telah disebutkan, maka tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan untuk menunjukkan manfaat dari
pencapaian program adalah dengan memastikan bahwa kegiatan telah
dilaksanakan dengan tepat dari aspek rencana waktu pelaksanaan dan
output kegiatan.
Tujuan

dan

Sasaran

Jangka

Menengah Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, adalah sebagai
berikut:
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Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
No.

Tujuan

Sasaran

1.

Meningkatkan
integrasi
perencanaan
antara rencana
tata ruang
wilayah
(RTRW)
dengan
rencana rinci
dan sektoral

Optimalisasi
sinkronisasi
perencanaan
tata ruang
wilayah dengan
rencana rinci
dan sektoral
melalui BKPRD

2.

Meningkatkan
perencanaan
yang
implementatif
dalam
mewujudkan
tata kelola
administrasi
pemerintahan
yang baik

Terjaganya
kesesuaian
muatan
perencanaan
dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
pembangunan

Indikator
Sasaran
Tingkat
keaktifan/
partisipasi
BKPRD
dalam
sinkronisasi
perencanaan
dan
pelaksanaan
pembangunan
kota
Persentase
PD yang
memiliki
kinerja
Operasional
Plan dengan
nilai “SESUAI”

Target Kinerja Sasaran pada tahun ke1
2
3
4
5
100%
100%
100%
100%
100%

80%

80%

80%

80%

IV.3. Strategi dan Kebijakan PD
Rumusan

strategi

merupakan

pernyataan-pernyataan

yang

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya
dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Berdasarkan hasil analisis terhadap
faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi dan arah
kebijakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian
beberapa sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:
1) Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Optimalisasi sinkronisasi
perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana rinci dan sektoral
melalui BKPRD.
Terkait strategi Pemerintah Kota Surabaya untuk menyelesaikan
penyusunan seluruh rencana induk sektoral serta menyelesaikan
penyusunan seluruh rencana rinci tata ruang kota yang terintegrasi baik
dalam skala lokal maupun regional, maka strategi yang diambil oleh
Badan Perencanaan Pembangunan adalah:
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a. Penyelesaian

penyusunan

rencana

induk

2016 -2021

sektoral

yang

direncanakan. Strategi ini termasuk dalam perspektif proses
internal, di mana Badan Perencanaan Pembangunan sebagai
PD yang menyusun rencana induk sektoral mengupayakan
pencapaian target dokumen rencana induk (Masterplan) sektoral
di setiap tahun.
Untuk strategi ini, arah kebijakan menurut RPJMD Kota
Surabaya

Tahun

2016

sesuai

strategi

dan

program

pembangunan terkait yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan antara lain:
Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk sektoral
berbasis teknologi informasi.
Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan
sektoral.
Peningkatan upaya sinkronisasi dan integrasi sistem
perencanaan tata ruang berbasis TIK.
b. Penyelesaian penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis
yang terintegrasi serta penyelesaian sinkronisasinya sesuai
target rencana. Arah kebijakan menurut RPJMD Kota Surabaya
Tahun 2016 sesuai strategi terkait yang bersesuaian dengan
tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan antara lain:
Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam perencanaan
rinci tata ruang kota;
Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara
bertahap dan
Peningkatan upaya sinkronisasi dan integrasi sistem
perencanaan tata ruang berbasis TIK.
2) Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Terjaganya kesesuaian
muatan

perencanaan

dan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

pembangunan.
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Terkait strategi Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan
efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui perencanaan dan
pengendalian pembangunan, maka strategi yang diambil oleh Badan
Perencanaan Pembangunan antara lain:
a. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

dan

pengendalian

pembangunan perangkat daerah. Arah kebijakan menurut
RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016 sesuai strategi terkait yang
bersesuaian dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan, antara lain:
Meningkatkan pemahaman PD terhadap proses dan
dokumen

perencanaan

level

PD

jangka

pendek

(tahunan); di mana kerangka kegiatan difokuskan pada
1) Meningkatkan koordinasi dengan PD dalam rangka
monitoring,

pengendalian

dan

evaluasi

terhadap

program dan kegiatan untuk menjaga konsistensi
pelaksanaan rencana guna mendukung pencapaian
sasaran yang telah ditetapkan atau direncanakan
dengan tetap mengedepankan pola koordinasi yang
intensif. Hal ini juga didukung dengan koordinasi
internal dengan unit-unit kerja yang ada di Badan
Perencanaan

Pembangunan

Surabaya,

2)

Menyelenggarakan pelatihan/in house training tentang
penyusunan

perencanaan

dan

memonitor

pelaksanaannya untuk meningkatkan kompetensi SDM
baik dalam teknis perencanaan, penganggaran maupun
dalam pengendalian program pembangunan melalui
kerjasama dengan pihak-pihak dan/atau lembaga yang
memiliki kompetensi dalam mendukung tugas dan
fungsi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Kota

Surabaya.
Pemanfaatan
pelaksanaan

teknologi

untuk

pembangunan,

di

mengendalikan
mana

Badan

Perencanaan Pembangunan berperan 1) Membangun
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mengembangkan

sistem

2016 -2021

informasi

untuk

mendukung proses penyusunan perencanaan daerah;
2)

Memanfaatkan

informasi

untuk

dan

mengoptimalkan

mendukung

proses

sistem

penyusunan

perencanaan daerah bersama dengan seluruh PD di
kota Surabaya dan masyarakat, untuk memantapkan
konsep

perencanaan

pembangunan

daerah

yang

partisipatif dan responsif dengan tetap memperhatikan
keserasian dan/atau keselarasan antara kepentingan
lokal dengan kepentingan yang lebih luas.
Meningkatkan

kualitas

data

dan

informasi

pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan.
b. Meningkatkan

efektivitas

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan, dengan arah kebijakan menurut RPJMD Kota
Surabaya Tahun 2016 sesuai strategi terkait yang bersesuaian
dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan,
adalah

Membuat

mekanisme

analisa

kebutuhan

dan

ketersediaan administrasi perkantoran.
Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Perencanaan Pembangunan
dituangkan dalam Tabel 8 Lampiran II Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Tahun 2016-2021 ini.
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BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang dikoordinasikan oleh pemerintah
daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program
dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program PD merupakan
program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD. Dengan
menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur,
Badan Perencanaan Pembangunan Surabaya pada tahun 2016-2021 melakukan
6 program sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Ruang Kota;
2. Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik;
3. Program Pengendalian Pembangunan Daerah;
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
6. Program Pembangunan

dan

Pengelolaan

Sarana dan

Prasarana

kedinasan.
Berikut ini adalah Tabel 5.1 dan tabel 5.2 tentang Rencana Program,
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, Badan
Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
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Tabel 5.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Tahun 2017 - 2021

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)

Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan

(5)
(6)
(7)
(4)
Urusan Pemerintahan
1
Urusan Wajib
1.1
Pelayanan Dasar
1.1.1
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.1.1.03
Meningkatkan
Program Perencanaan Ruang Persentase rencana induk sektoral yang 57,14%
Optimalisasi
Tingkat keaktifan/ 1.1.1.03.06
integrasi
Kota
sinkronisasi
disusun
partisipasi
Persentase rencana rinci tata ruang
40%
perencanaan
perencanaan tata BKPRD dalam
yang disusun
antara rencana
ruang wilayah
sinkronisasi
Pendukung Peningkatan
Tersusunnya dokumen Pendukung
tata ruang wilayah dengan rencana perencanaan dan 1.1.1.03.06.0001
Kualitas Lingkungan Hidup
Kegiatan Peningkatan Kualitas
(RTRW) dengan
rinci dan sektoral pelaksanaan
Dan Penataan Ruang
Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
pembangunan
rencana rinci dan melalui BKPRD
sektoral
1.1.1.03.06.0002
Penyusunan Rencana Tata
Jumlah dokumen Penyusunan Rencana
Ruang Kawasan Strategis
Tata Ruang Kawasan Strategis Kota
Kota Surabaya
Surabaya yang disusun
(1)

(2)

Indikator Sasaran

Urusan Pemerintahan
Urusan Wajib
Non Pelayanan Dasar
Statistik
Meningkatkan
Terjaganya
Program Pengembangan Data, Rata-rata toleransi (margin of error)
Persentase PD
perencanaan yang kesesuaian
pada data-data terkait perhitungan
Informasi dan Statistik
yang memiliki
implementatif
muatan
indikator kinerja dalam RPJMD
kinerja
Pemeliharaan dan
Jumlah dokumen pemeliharaan dan
dalam mewujudkan perencanaan dan Operational Plan 1.1.2.14.01.0001
Pengembangan Sistem
pengembangan sistem informasi data
tata kelola
pelaksanaan
dengan nilai
Informasi Data Pendukung
pendukung perencanaan
administrasi
program dan
“SESUAI”
Perencanaan
pemerintahan yang kegiatan
Jumlah data dan informasi yang valid
1.1.2.14.01.0002
Penyusunan
Data
dan
baik
pembangunan
dan aktual
Informasi Pembangunan
Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
2
Fungsi Manajemen
2.1
Non Pelayanan Dasar
2.1.2
Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan
2.1.2.01
Persentase PD 2.1.2.01.01
Program Pengendalian
Tingkat capaian keberhasilan kegiatan 96%
Terjaganya
Meningkatkan
yang memiliki
Pembangunan Daerah
di aspek output
Perencanaan yang kesesuaian
kinerja
muatan
implementatif
2.1.2.01.01.0001
Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja
dalam mewujudkan perencanaan dan Operational Plan
Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Pembangunan Daerah
dengan nilai
pelaksanaan
tata kelola
yang disusun
“SESUAI”
program dan
administrasi
2.1.2.01.01.0002
Komunikasi, Informasi, dan
Jumlah peserta Komunikasi, Informasi, dan
pemerintahan yang kegiatan
Edukasi Monitoring,
Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan
pembangunan
baik
Pengendalian, dan Evaluasi Evaluasi Pembangunan Daerah
2.1.2.01.01.0003

2.1.2.01.01.0004

Terjaganya
kesesuaian
muatan
perencanaan
dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
pembangunan

Persentase
PD yang
memiliki
kinerja
Operational
Plan dengan
nilai “SESUAI”

Pembangunan Daerah
Pemeliharaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Monitoring dan
Evaluasi
Pendampingan Penyusunan
Laporan Kinerja Perangkat
Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

64,29%

4.442.375.696 78,57%

4.716.914.514 85,71%

951.061.755 92,86%

46,67%

53,33%

60,00%

66,67%

951.447.018 100%

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD
(20)

Unit Kerja PD
Penanggung jawab

Lokasi

(21)

(22)

951.864.313 100%

73,33%

73,33%

1 dokumen

1.665.629.354 1 dokumen

1.748.123.996 1 dokumen

1.942.751.471 1 dokumen

2.340.672.506 1 dokumen

2.552.109.932 5 dokumen

Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah

1 dokumen

833.494.750 1 dokumen

877.763.156 1 dokumen

977.689.089 1 dokumen

1.180.770.115 1 dokumen

1.289.384.376 5 dokumen

Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah

5%

2.975.884.161 5%

3.285.392.562 5%

3.435.105.851 5%

3.908.560.378 5%

4.450.551.944 5%

2 dokumen

453.145.019 2 dokumen

478.289.128 2 dokumen

533.705.558 2 dokumen

645.580.328 2 dokumen

705.970.320 10 dokumen

Bidang Evaluasi,
Penelitian dan
Pengembangan

3 dokumen

818.494.176 3 dokumen

863.557.476 3 dokumen

963.288.270 3 dokumen

1.164.845.694 3 dokumen

1.273.436.687 15 dokumen

Bidang Evaluasi,
Penelitian dan
Pengembangan

96%

2.617.703.529

97%

2.779.477.608 98%

1.589.972.073 99%

1.812.965.173

100%

2.067.408.455 100%

876.835.533 4 dokumen

1.056.465.718 4 dokumen

1.152.380.808 20 dokumen

288 orang

269.213.448 288 orang

394.214.019 288 orang

438.435.637 288 orang

528.741.244 288 orang

576.520.150 1440 orang

Jumlah dokumen pemeliharaan dan
pengembangan sistem informasi
monitoring dan evaluasi

1 dokumen

314.072.913 1 dokumen

331.393.458 1 dokumen

369.705.604 1 dokumen

447.101.788 1 dokumen

488.845.004 5 dokumen

Bidang Evaluasi,
Penelitian dan
Pengembangan

72 lembaga

219.197.625 72 lembaga

230.043.115 72 lembaga

255.706.019 308096565

308.096.656 72 lembaga

336.048.001 360 lembaga

Bidang Evaluasi,
Penelitian dan
Pengembangan

2.1.2.01.02.0008

Komunikasi, Informasi, dan
Edukasi Perencanaan
Pembangunan Daerah

Jumlah peserta komunikasi, informasi,
dan edukasi perencanaan
pembangunan daerah

2.1.2.01.02.0009

2.1.2.01.02.0010

2.1.2.01.02.0013

2021

788.833.710 4 dokumen

Penyusunan dan Evaluasi
Perencanaan Strategis

2.1.2.01.02.0012

2020

751.698.371 4 dokumen

2.1.2.01.02.0002

2.1.2.01.02.0011

2019

4 dokumen

Jumlah perangkat daerah yang
didampingi dalam penyusunan laporan
kinerja perangkat daerah
Persentase ketepatan waktu
penyusunan dan pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis dan/atau
sektoral
Persentase PD lingkup bidang
kesejahteraan rakyat dan aparatur
pemerintahan yang dokumen
perencanaan tahunannya berkualitas
Persentase PD lingkup bidang fisik dan
prasarana yang dokumen perencanaan
tahunannya berkualitas
Persentase PD lingkup bidang ekonomi
yang dokumen perencanaan
tahunannya berkualitas
Jumlah dokumen penyusunan dan
evaluasi perencanaan strategis

2.1.2.01.02

2018

target

(3)

1
1.1
1.1.2
1.1.2.14
1.1.2.14.01

Meningkatkan
perencanaan
yang
implementatif
dalam
mewujudkan
tata kelola
administrasi
pemerintahan
yang baik

2017

60%

100%

15.720.593.228 100%

16.969.884.549 100%

19.247.610.188 100%

17.318.999.033 100%

Bidang Evaluasi,
Penelitian dan
Pengembangan
Bidang Evaluasi,
Penelitian dan
Pengembangan

21.452.931.145 100%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

85%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

85%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

85%

9 dokumen

224.364.470 9 dokumen

236.074.427 9 dokumen

262.868.393 9 dokumen

317.289.280 9 dokumen

346.476.050 45 dokumen

Sekretariat

957 orang

374.961.314 957 orang

394.217.019 957 orang

438.435.637 957 orang

528.741.244 957 orang

576.520.150 957 orang

Sekretariat

Koordinasi Pelaksanaan serta Jumlah peserta Koordinasi Pelaksanaan
Hasil Penelitian dan
serta Hasil Penelitian dan
Pengembangan
Pengembangan

650 orang

218.956.271 650 orang

230.443.044 650 orang

256.507.838 650 orang

309.589.830 650 orang

337.801.503 3250 orang

Bidang Evaluasi,
Penelitian dan
Pengembangan

Monitoring dan Evaluasi Dana
Dekonsentrasi, Tugas
Pembantuan dan Dana
Alokasi Khusus
Monitoring Dan Evaluasi
Sistem Transportasi
Berkelanjutan
Pemeliharaan dan
Pengembangan Sistem
Informasi Perencanaan
Pendampingan Penyusunan
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Monitoring Dan
Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas
Pembantuan Dan Dana Alokasi Khusus

2 dokumen

402.208.622 2 dokumen

423.465.394 2 dokumen

471.602.864 2 dokumen

569.394.623 2 dokumen

621.650.715 10 dokumen

Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen Monitoring Dan Evaluasi
Sistem Transportasi Berkelanjutan

1 dokumen

981.900.957 1 dokumen

1.035.071.832 1 dokumen

1.153.759.052 1 dokumen

1.394.300.929 1 dokumen

Jumlah dokumen pemeliharaan dan
pengembangan sistem informasi
perencanaan
Jumlah perangkat daerah yang didampingi
dalam pendampingan penyusunan
perencanaan perangkat daerah

5 dokumen

448.775.284 5 dokumen

473.548.892 5 dokumen

528.313.493 5 dokumen

638.935.698 5 dokumen

698.604.409 25 dokumen

Sekretariat

72 lembaga

346.063.580 72 lembaga

364.303.448 72 lembaga

405.793.368 72 lembaga

489.973.878 72 lembaga

535.182.696 72 lembaga

Sekretariat

1.523.327.484 5 dokumen

Sekretariat
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Tujuan

(1)

Sasaran

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode

(4)
2.1.2.01.02.0014

2.1.2.01.02.0015

2.1.2.01.02.0016
2.1.2.01.02.0017

2.1.2.01.02.0019

2.1.2.01.02.0020

2.1.2.01.02.0021

2.1.2.01.02.0022

2.1.2.01.02.0023

2.1.2.01.02.0024

Meningkatkan
perencanaan
yang
implementatif
dalam
mewujudkan
tata kelola
administrasi
pemerintahan
yang baik

Terjaganya
kesesuaian
muatan
perencanaan dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
pembangunan

Persentase
PD yang
memiliki
kinerja
Operational
Plan dengan
nilai “SESUAI”

Meningkatkan
perencanaan
yang
implementatif
dalam
mewujudkan
tata kelola
administrasi
pemerintahan
yang baik

Terjaganya
kesesuaian
muatan
perencanaan
dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
pembangunan

Persentase
PD yang
memiliki
kinerja
Operational
Plan dengan
nilai “SESUAI”

2
2.2
2.2.2
2.2.2.02
2.2.2.02.01

2.2.2.02.01.0008

2.2.2.02.02

2.2.2.02.02.0008

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)

(5)
Penelitian dan
Pengembangan Inovasi
Pembangunan
Penunjang Perencanaan
Pencegahan/Penanggulanga
n Kebakaran Dan Teknologi
Informasi Dan Komunikasi

(6)
Jumlah dokumen Penelitian dan
Pengembangan Inovasi Pembangunan

Penunjang Perhubungan Dan
Pematusan
Penyusunan Dan Analisa
Data/Informasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah Kota
Surabaya
Penyusunan Perencanaaan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Penyusunan Perencanaan
Bidang Aparatur
Pemerintahan
Penyusunan Perencanaan
dan Penganggaran
Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana
Pengembangan Potensi
Unggulan di Kota Surabaya
Penyusunan Strategi
Pengembangan Potensi PAD

Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan

Rp

target

2019
Rp

target

2020
Rp

target

2021
Rp

target

Rp

Kondisi Kinerja
pada akhir
periode
Renstra PD

(11)
(12)
631.738.824 6 dokumen

(13)
(14)
703.296.493 6 dokumen

(15)
(16)
848.709.144 6 dokumen

Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran
Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

1 dokumen

389.489.263 1 dokumen

411.132.389 1 dokumen

458.837.835 1 dokumen

555.099.945 1 dokumen

Jumlah Dokumen Penunjang Perhubungan
Dan Pematusan
Jumlah Dokumen Penyusunan Dan Analisa
Data/Informasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Jumlah Dokumen Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah Kota Surabaya

2 dokumen

1.193.887.475 2 dokumen

1.258.840.775 2 dokumen

1.403.517.334 2 dokumen

1.696.509.029 2 dokumen

1.853.975.121 10 dokumen

3 dokumen

1.110.957.247 3 dokumen

1.171.001.247 3 dokumen

1.305.420.073 3 dokumen

1.577.551.092 3 dokumen

1.723.935.295 15 dokumen

Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah
Bidang Ekonomi

7 dokumen

881.868.217 7 dokumen

928.917.955 7 dokumen

1.035.088.042 7 dokumen

1.250.301.831 7 dokumen

1.365.917.489 35 dokumen

Bidang Ekonomi

Jumlah Dokumen Penyusunan
Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

3 dokumen

909.584.753 3 dokumen

958.881.190 3 dokumen

1.068.790.489 3 dokumen

1.291.550.606 3 dokumen

1.410.873.609 15 dokumen

Bidang Sosial dan
Pembangunan

Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan
Bidang Aparatur Pemerintahan

1 dokumen

383.384.311 1 dokumen

404.021.817 1 dokumen

450.184.151 1 dokumen

543.848.968 1 dokumen

593.896.936 5 dokumen

Bidang Sosial dan
Pembangunan

Jumlah dokumen rencana dan anggaran
rencana pembangunan daerah yang
disusun
Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana
Pengembangan Potensi Unggulan Di Kota
Surabaya
Jumlah Dokumen Penyusunan Strategi
Pengembangan Potensi PAD

9 dokumen

1.727.960.101 9 dokumen

1.770.454.122 9 dokumen

1.935.834.094 9 dokumen

2.292.852.915 9 dokumen

2.473.061.380 45 dokumen

Sekretariat

3 dokumen

840.556.560 3 dokumen

885.541.307 3 dokumen

986.828.033 3 dokumen

1.192.112.644 3 dokumen

1.302.365.588 15 dokumen

Bidang Ekonomi

2 dokumen

907.531.888 2 dokumen

956.291.211 2 dokumen

1.065.819.035 2 dokumen

1.287.715.134 2 dokumen

1.406.949.374 10 dokumen

Bidang Ekonomi

Persentase sarana dan prasarana
perkantoran dalam kondisi baik
Jumlah unit sarana dan prasarana
perkantoran yang dikelola

72%

N/A

10 jenis

100%

375.534.929.854
2.082.062.779 10 jenis

74%

398.742.988.519

2.178.299.465 10 jenis

76%

463.637.699.356

2.414.746.548 10 jenis

78%

500.998.912.743

2.905.568.747 10 jenis

(17)
(20)
926.695.453 30 dokumen

Unit Kerja PD
Penanggung jawab

(9)
(10)
600.617.727 6 dokumen

Penyediaan Barang dan Jasa Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran
Perkantoran Perangkat
yang Disediakan
Daerah

Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana kedinasan
Pengadaan Dan
Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Perkantoran

target

2018

(8)
6 dokumen

Penunjang Urusan Pemerintahan
Unsur Manajemen
Non Pelayanan Dasar
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Pelayanan
Tingkat kepuasan pegawai terhadap
Administrasi Perkantoran
pelayanan administrasi perkantoran

(7)

2017

607.177.385 5 dokumen

80%

(21)
Bidang Evaluasi,
Penelitian dan
Pengembangan
Bidang Sarana dan
Prasarana Wilayah

Lokasi

(22)

542.414.194.623 80%

3.164.405.732 10 jenis

100%

408.649.626 100%

430.169.672 100%

456.934.928 100%

526.644.574 100%

553.235.103 100%

41 unit

500.513.626 41 unit

510.763.537 41 unit

553.094.954 41 unit

651.859.010 41 unit

694.147.718 41 unit

Sekretariat

Sekretariat
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Indikator program prioritas yang telah dituangkan pada Tabel 5.1 dan tabel
5.2, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome
merupakan hasil yang diperoleh dalam jangka pendek atau menengah yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Kegiatan

yang

dipilih

untuk setiap

program prioritas

diupayakan dapat

menunjukkan akuntabilitas karena diturunkan dari program serta tugas dan fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan.
Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan
Surabaya Tahun 2016-2021 dijelaskan sebagai berikut:
1) Program Perencanaan Ruang Kota
Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu 1) Persentase rencana
induk sektoral yang disusun dan 2) Persentase rencana rinci tata ruang yang
disusun.

Sasaran

Perencanaan

kota

yang

Pembangunan

diturunkan

menjadi

untuk program ini

tujuan

adalah

PD

Badan

Meningkatkan

sinkronisasi dan integrasi rencana rinci dan rencana induk sektoral dengan
rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang ditunjukkan melalui Persentase
rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah
tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, di mana Badan
Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam memastikan dokumen
rencana tata ruang yang disusun, baik rencana sektoral maupun rencana rinci
telah berpedoman dan sinkron kepada Rencana Tata Ruang Wilayah melalui
koordinasi yang rutin dengan BKPRD.
Seperti yang dijelaskan pada Bab II dan Bab III mengenai
permasalahan dan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan dalam
perencanaan pembangunan, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan
memiliki posisi strategis, yaitu kewenangan yang dominan dalam perencanaan
kota, dalam hal ini termasuk perencanaan tata ruang, maka rencana kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan untuk menunjang pencapaian program ini
antara lain:
1. Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan
Ruang dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD.
Kegiatan ini mencakup Pendukung Kegiatan Badan Koordinasi
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Penataan Ruang Daerah (BKPRD), yang memfasilitasi koordinasi
dengan BKPRD terkait perencanaan tata ruang dan Pendukung
Kegiatan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan
Ruang, yang mencakup penyusunan rencana induk sektoral yang
menjadi

kewajiban

Badan

Perencanaan

Pembangunan

serta

penyusunan dokumen kajian di sektor/bidang Lingkungan Hidup Dan
Penataan Ruang untuk menunjang perencanaan di sektor/bidang
tersebut. Kegiatan ini menunjang penyusunan perencanaan skala
kota, di mana perencanaan yang baik berbasis data dan informasi,
serta mengkaji terus-menerus kebijakan yang telah dirumuskan
untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
2. Penyusunan Rencana Tata

Ruang

Kawasan Strategis Kota

Surabaya dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD.
2)

Program Pengembangan Data, Informasi dan Statistik
Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu Rata-rata toleransi
(margin of error) pada data-data terkait perhitungan indikator kinerja dalam
RPJMD dengan target sebesar 5% pada tahun 2017 sampai dengan akhir
periode RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021. Sasaran kota yang
diturunkan menjadi tujuan PD Badan Perencanaan Pembangunan untuk
program ini adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan melalui
Persentase SKPD yang memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai
SESUAI, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi
dalam memastikan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid
dan mendorong pemanfaatannya untuk penyusunan rencana, pengendalian
dan evaluasi perencanaan pembangunan.
Seperti yang dijelaskan pada Bab II dan Bab III mengenai
permasalahan dan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan dalam
perencanaan pembangunan, bahwa belum optimalnya validasi data dan
informasi pembangunan dalam mendukung perencanaan. Dengan demikian,
rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini
antara lain :
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1. Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan
rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini
mencakup Pengumpulan dan Dokumentasi Data Perencanaan
Pembangunan, Standardisasi Metode Pengumpulan Data dan
Informasi Pembangunan Daerah serta Validasi Data dan Informasi
Pembangunan Daerah. Seperti yang dimuat dalam Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Perencanaan
Pembangunan sebagai penyelenggara statistik sektoral, dalam hal
ini

sebagai

koordinator

penyediaan

data

dan

informasi

pembangunan, utamanya untuk kebutuhan perencanaan, perlu
memastikan

bahwa

pembangunan

penyelenggaraan

daerah

telah

sesuai

data

dengan

dan

informasi

ketentuan

yang

mengatur, baik dalam hal metode pengumpulan, verifikasi data serta
koordinasi

penyusunan

dengan

instansi

pemerintah

yang

bertanggung jawab dalam urusan statistik maupun validasi data dan
informasi yang telah dikumpulkan dan akan digunakan.
2. Pemeliharaan
Pendukung

dan

Pengembangan

Perencanaan

dengan

Sistem
rencana

Informasi

Data

pendanaan

yang

bersumber dari APBD. Kegiatan ini meliputi pemeliharaan dan
pengembangan sistem aplikasi terkait pengumpulan, verifikasi serta
validasi data dan informasi perencanaan.
3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi pelayanan
Badan Perencanaan Pembangunan antara lain:
Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen
Perencanaan strategis dan/atau sektoral dengan target 60% pada
tahun 2016; 100% pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
Persentase PD lingkup bidang kesejahteraan rakyat dan aparatur
pemerintahan yang dokumen perencanaan tahunannya berkualitas
dengan target 60% pada tahun 2016; 65% pada tahun 2017; 70% pada
tahun 2018; 75% pada tahun 2019; 80% pada tahun 2020 dan 85%
pada tahun 2021.
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Persentase PD lingkup bidang fisik dan prasarana yang dokumen
perencanaan tahunannya berkualitas dengan target 60% pada tahun
2016; 65% pada tahun 2017; 70% pada tahun 2018; 75% pada tahun
2019; 80% pada tahun 2020 dan 85% pada tahun 2021.
Persentase PD lingkup bidang ekonomi yang dokumen perencanaan
tahunannya berkualitas dengan target 60% pada tahun 2016; 65%
pada tahun 2017; 70% pada tahun 2018; 75% pada tahun 2019; 80%
pada tahun 2020 dan 85% pada tahun 2021.
Sasaran kota untuk program Perencanaan Pembangunan Daerah
adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase PD
yang memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai SESUAI, di mana Badan
Perencanaan Pembangunan memiliki kontribusi dalam penyusunan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah sehingga dokumen perencanaan yang
disusun telah sesuai ketentuan, mengacu dan memperhatikan keselarasan
dengan perencanaan di skala kota, serta disampaikan dan dilaporkan tepat
waktu. Di samping itu, Badan Perencanaan Pembangunan juga melakukan
monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan.
Seperti yang dijelaskan pada Bab II dan Bab III mengenai
permasalahan dan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan dalam
perencanaan pembangunan, kualitas/kompetensi SDM pada masing-masing
PD tidak setara, di mana tidak seluruh PD memiliki SDM khusus yang
melaksanakan business process perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan untuk program dan kegiatannya sendiri. Hal ini merupakan
tantangan bagi Badan Perencanaan Pembangunan untuk menyiasati
tantangan yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditentukan, termasuk menggunakan sumber daya, metode dan teknologi
informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan.
Rencana Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini
antara lain:
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1. Kegiatan

Penyusunan

Pembangunan

Daerah,

Perencanaan
dengan

dan

rencana

2016 -2021

Penganggaran

pendanaan

yang

bersumber dari APBD. Kegiatan ini berbentuk analisa/kajian/review,
antara lain penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di
tingkat kota, antara lain penyusunan dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD),

dokumen Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) tahunan beserta Perubahannya, serta penyusunan dokumen
Nota Keuangan.
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan
kota, sesuai amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya kegiatan
ini, maka Badan Perencanaan Pembangunan mengupayakan
ketersediaan dokumen perencanaan skala kota tepat waktu
sehingga diharapkan PD dapat menyusun dokumen Rencana Kerja
(Renja) tahunan tepat waktu, termasuk penyusunan RKA dan DPA
tepat waktu.
Melalui kegiatan ini Badan Perencanaan Pembangunan akan
melakukan perencanaan yang berbasis manajemen risiko sehingga
mitigasi dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak risiko.
Dokumen risiko terdiri dari 2 jenis yaitu dokumen risiko strategis
untuk level kota dan dokumen risiko operasional untuk level
perangkat daerah. Manajemen risiko juga merupakan metode yang
dapat membantu penerapan metode cascading atau deployment.
2. Kegiatan

Komunikasi,

Pembangunan

Daerah,

Informasi,
dengan

dan

Edukasi

rencana

Perencanaan

pendanaan

yang

bersumber dari APBD. Kegiatan ini berbentuk sosialisasi/seminar,
yang memfasilitasi antara lain kegiatan musrenbang penyusunan
RKPD baik tingkat kota maupun kecamatan, Forum SKPD serta
sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan, maupun sosialisasi
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monitoring dan evaluasi. Kegiatan musrenbang dan Forum SKPD
merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan

dalam

perencanaan

pembangunan

kota.

Pelaksanaan musrenbang menjadi salah satu bentuk perencanaan
yang partisipatif, untuk memastikan RKPD dan Renja PD telah
memfasilitasi seluruh usulan musrenbang yang telah disetujui PD
pelaksana pada Forum SKPD.
Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan melakukan kegiatan
sosialisasi penyusunan dokumen perencanaan, maupun sosialisasi
monitoring dan evaluasi kepada PD antara lain terkait rencana
strategis, rencana kerja, operational plan dengan tujuan agar seluruh
PD memiliki pemahaman yang setara terkait penyusunan dokumen
perencanaan yang sesuai aturan, serta monitoring dan evaluasinya,
sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas,
dan disusun tepat waktu, seperti yang diukur pada indikator program
ini.
3. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Perangkat
Daerah dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD.
Kegiatan ini berbentuk pendampingan/pembinaan/fasilitasi, di mana
Badan

Perencanaan

perencanaan

Pembangunan

pembangunan

kota

sebagai

koordinator

mengupayakan

peningkatan

kualitas dokumen perencanaan melalui pendampingan penyusunan
dokumen perencanaan PD, yaitu Renja PD dan Perjanjian Kinerja
PD. Dengan demikian, dokumen perencanaan PD tidak hanya baik
pada aspek disusun sesuai dengan aturan, tetapi juga pada aspek
substansi dan keselarasannya dengan dokumen perencanaan di
atasnya.
4. Kegiatan Penunjang Perhubungan dan Pematusan, dengan rencana
pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini mencakup
penyusunan dokumen kajian di sektor/bidang perhubungan dan
pematusan untuk menunjang perencanaan di sektor/bidang tersebut.
Kegiatan ini juga memfasilitasi survey, antara lain survey usulan
musrenbang,

survey

rencana

pekerjaan

di

sektor/bidang
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perhubungan dan pematusan, dsb dengan tujuan memastikan
rencana kegiatan, dan secara rinci rencana pekerjaan-pekerjaan fisik
di sektor/bidang perhubungan dan pematusan telah sesuai dengan
kondisi sebenarnya dan diharapkan dapat menjawab permasalahan
yang muncul.
Kegiatan

ini

menunjang

penyusunan

perencanaan

sektor

perhubungan dan pematusan skala kota, di mana perencanaan yang
baik berbasis data dan informasi, serta mengkaji terus-menerus
kebijakan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan perencanaan
yang berkualitas.
5. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Kota Surabaya dengan rencana pendanaan yang
bersumber dari APBD. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi
salah satu isu starategis Badan Perencanaan Pembangunan dalam
penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun
2016-2021. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis
dalam proses penyusunan perencanaan skala kota maupun PD.
Dengan demikian, kegiatan yang mencakup pemeliharaan dan
pengembangan sistem informasi perencanaan, monitoring dan
evakuasi rencana pembangunan ini diharapkan dapat mendukung
pencapaian

visi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

untuk

mewujudkan perencanaan yang handal.
6. Penunjang Perencanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran
Dan

Teknologi

Informasi

Dan

Komunikasi

dengan

rencana

pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini mencakup
penyusunan

dokumen

kajian

di

sektor/bidang

Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi
dan Komunikasi untuk menunjang perencanaan di sektor/bidang
tersebut. Kegiatan ini juga memfasilitasi survey, antara lain survey
usulan musrenbang, survey rencana pekerjaan di sektor/bidang
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi
Dan Komunikasi, dsb dengan tujuan memastikan rencana kegiatan,
dan secara rinci rencana pekerjaan-pekerjaan fisik di sektor/bidang
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Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Dan Teknologi Informasi
Dan Komunikasi telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan
diharapkan dapat menjawab permasalahan yang muncul.
Kegiatan ini menunjang penyusunan perencanaan skala kota, di
mana perencanaan yang baik berbasis data dan informasi, serta
mengkaji terus-menerus kebijakan yang telah dirumuskan untuk
mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
7. Penyusunan Perencanaaan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan
rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini
mencakup Fasilitasi Pelaksanaan Forum Kota Sehat, Monitoring
Capaian Program Bidang Kesejahteraan Rakyat serta penyusunan
dokumen kajian di sektor/bidang Kesejahteraan Rakyat untuk
menunjang perencanaan di sektor/bidang tersebut. Kegiatan ini juga
memfasilitasi survey, antara lain survey usulan musrenbang, survey
rencana pekerjaan di sektor/bidang Kesejahteraan Rakyat, dsb
dengan tujuan memastikan rencana kegiatan, dan secara rinci
rencana pekerjaan di sektor/bidang Kesejahteraan Rakyat telah
sesuai dengan kondisi sebenarnya dan diharapkan dapat menjawab
permasalahan yang muncul.
Kegiatan ini menunjang penyusunan perencanaan skala kota, di
mana perencanaan yang baik berbasis data dan informasi, serta
mengkaji terus-menerus kebijakan yang telah dirumuskan untuk
mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
8. Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan dengan
rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini
mencakup

penyusunan

perencanaan/dokumen

kajian

di

sektor/bidang Aparatur Pemerintahan dan penyusunan laporan SPM
untuk menunjang perencanaan di sektor/bidang tersebut. Kegiatan
ini menunjang penyusunan perencanaan skala kota, di mana
perencanaan yang baik berbasis data dan informasi, serta mengkaji
terus-menerus kebijakan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan
perencanaan yang berkualitas.
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9. Monitoring Dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan dengan
rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini
mencakup Analisa dan dan Evaluasi Kinerja Ruas Jalan di Kota
Surabaya serta penyusunan dokumen kajian/laporan terkait untuk
menunjang perencanaan di sektor/bidang tersebut. Kegiatan ini
menunjang

penyusunan

perencanaan

skala

kota,

di

mana

perencanaan yang baik berbasis data dan informasi, serta mengkaji
terus-menerus kebijakan yang telah dirumuskan untuk mewujudkan
perencanaan yang berkualitas.
10. Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota
Surabaya dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD.
Kegiatan

ini

mencakup

Penyusunan

Perencanaan

Lingkup

Pertanian, Perikanan dan Kelautan; Lingkup Kebudayaan serta
Lingkup Pariwisata untuk menunjang penyusunan perencanaan
skala kota, di mana perencanaan yang baik berbasis data dan
informasi, serta mengkaji terus-menerus kebijakan yang telah
dirumuskan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
11. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya dengan
rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Dalam rangka
menyediakan

data

dan

informasi

untuk

perencanaan

kota,

khususnya terkait makro ekonomi, melalui kegiatan ini direncanakan
kegiatan penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya.
Selain itu, terkait indikator kinerja kunci ketersediaan buku PDRB
Kota Surabaya, maka dianggap perlu untuk merencanakan kegiatan
terkait penyusunan PDRB Kecamatan, PDRB Triwulanan dan
Disparitas Pendapatan. Kegiatan ini untuk menunjang penyusunan
perencanaan skala kota, di mana perencanaan yang baik berbasis
data dan informasi, serta mengkaji terus-menerus kebijakan yang
telah dirumuskan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
12. Penyusunan

Dan

Pembangunan
bersumber

dari

Analisa

Data/Informasi

Ekonomi

dengan

APBD.

Kegiatan

rencana
ini

Perencanaan

pendanaan

mencakup

yang

Penyusunan

Perencanaan Lingkup Ketenagakerjaan; Lingkup Koperasi dan
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UMKM serta Lingkup Perdagangan untuk menunjang penyusunan
perencanaan skala kota, di mana perencanaan yang baik berbasis
data dan informasi, serta mengkaji terus-menerus kebijakan yang
telah dirumuskan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas.
13. Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan
dan Dana Alokasi Khusus dengan rencana pendanaan yang
bersumber dari APBD. Kegiatan ini meliputi Koordinasi dan
Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus serta Koordinasi dan
Monitoring, Evaluasi Dana Pembangunan Daerah dari Tugas
Pembantuan. Diharapkan melalui kegiatan ini, rencana kegiatan
yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana
Pembangunan Daerah dari Tugas Pembantuan dapat dimonitor
realisasinya,

termasuk

sasaran

kegiatan

dan

progress

pelaksanaannya.
14. Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD dengan rencana
pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini meliputi
penyusunan strategi pengembangan potensi PAD yaitu prediksi
pendapatan Kota Surabaya dan penyusunan potensi pendapatan.
Diharapkan melalui kegiatan ini dapat diketahui dan dikembangkan
potensi pendapatan PAD kota Surabaya.
15. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Pembangunan dengan
rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini
meliputi penelitian dan pengembangan inovasi pembangunan.
Diharapkan dengan kegiatan ini dapat terwujud inovasi – inovasi
dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan perencanaan
yang berkualitas.
16. Koordinasi Pelaksanaan serta Hasil Penelitian dan Pengembangan
dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan
ini merupakan sarana koordinasi pelaksanaan hasil penelitian dan
pengembangan. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mewujudkan
perencanaan yang berkualitas.
17. Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Strategis dengan rencana
pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini meliputi
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Penyusunan dan/atau Review Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan Pembangunan dan Rencana Kerja (Renja) Badan
Perencanaan Pembangunan; Penyusunan dan/atau review proses
bisnis Badan Perencanaan Pembangunan serta Penyusunan
Laporan Kinerja (LKJ) Badan Perencanaan Pembangunan. Badan
Perencanaan Pembangunan sebagai PD juga wajib menyusun
dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja level PD. Melalui
kegiatan ini, diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan sebagai
PD juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dokumen
perencanaan PD.
4) Program Pengendalian Pembangunan Daerah
Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi
pelayanan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

yaitu

Tingkat

capaian

keberhasilan kegiatan di aspek output dengan target sebesar 90% pada tahun
2017 sampai akhir periode RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
Sasaran kota untuk program ini yang diturunkan menjadi tujuan PD Badan
Perencanaan

Pembangunan

adalah

“Terjaganya

kesesuaian

muatan

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan” yang
ditunjukkan melalui Persentase PD yang memiliki kinerja Operational Plan
dengan nilai SESUAI, di mana Badan Perencanaan Pembangunan memiliki
kontribusi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana program dan
terutama kegiatan, untuk memastikan PD telah melaksanakan kegiatan sesuai
output yang direncanakan, serta sesuai waktu yang telah ditentukan.
Menurut kaidah perencanaan, monitoring dan evaluasi merupakan
komponen yang penting dalam alur perencanaan. Seperti yang dijelaskan
pada Bab II dan Bab III mengenai permasalahan dan isu-isu strategis Badan
Perencanaan Pembangunan dalam perencanaan pembangunan, hasil analisa
terhadap monitoring serta hasil evaluasi rencana pembangunan belum
sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun
rencana di tahun berikutnya. Dengan demikian, rencana kegiatan Badan
Perencanaan Pembangunan untuk program ini antara lain:
1. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan
Evaluasi dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD.
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Kegiatan ini meliputi pemeliharaan dan pengembangan sistem
aplikasi terkait monitoring evaluasi kinerja.
2. Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan
rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan ini
mencakup Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah serta Evaluasi kinerja tujuan, sasaran dan program
Kota

Surabaya.

Penyusunan

Pertanggungjawaban

(LKPJ)

Laporan

Kepala

Daerah

Keterangan
merupakan

pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
dalam

perencanaan

pembangunan

kota,

dilaksanakan

untuk

memfasilitasi evaluasi perencanaan pembangunan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, di mana LKPJ dilaporkan kepada
DPRD. Evaluasi kinerja tujuan, sasaran dan program Kota Surabaya
dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi kontribusi perencanaan
masing-masing level terhadap level di atasnya (pencapaian program
terhadap pencapaian sasaran, dsb). Dengan demikian, dapat
diidentifikasi apakah tujuan, sasaran dan program yang telah
direncanakan telah benar-benar mendukung dalam pencapaian visi
dan misi Walikota.
3. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Monitoring, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah dengan rencana pendanaan yang
bersumber dari APBD. Kegiatan ini meliputi Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi Tata Cara Monitoring dan Pengendalian Pembangunan
Daerah; Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Tata Cara Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Perangkat
Daerah.
4. Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah
dengan rencana pendanaan yang bersumber dari APBD. Kegiatan
ini merupakan kegiatan pendampingan perangkat daerah dalam
penyusunan

substansi

laporan

kinerja

perangkat

daerah.

Pendampingan yang dimaksud jauh lebih dalam terkait substansi
dokumen perencanaan maupun evaluasi, untuk memastikan bahwa
perencanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan yang dievaluasi
V -17

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

2016 -2021

oleh PD telah mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah
disusun, baik dokumen perencanaan skala kota (RKPD) maupun
skala PD (Renstra PD)
5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu tingkat kepuasan
pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran dengan target sebesar
72% pada tahun 2017; 74% pada tahun 2018; 76% pada tahun 2019; 78%
pada tahun 2020; 80% pada tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini
adalah Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase
SKPD yang memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai SESUAI. Rencana
kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah.
6) Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan
Indikator program ini yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi
pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan yaitu persentase sarana dan
prasarana perkantoran dalam kondisi baik dengan target sebesar 100% pada
tahun 2017 sampai akhir tahun 2021. Sasaran kota untuk program ini adalah
Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan dan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan yang ditunjukkan melalui Persentase SKPD yang
memiliki kinerja Operational Plan dengan nilai SESUAI. Rencana kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan untuk program ini yaitu Pengadaan Dan
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran.

V -18

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

2016 -2021

BAB VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Pada Tabel 6.1 mengemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai
komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan
dalam RPJMD serta indikatornya merupakan tujuan skala kota yang dijadikan
salah satu acuan dalam merumuskan visi dan misi Badan Perencanaan
Pembangunan. Sedangkan sasaran dalam RPJMD serta indikatornya merupakan
sasaran skala kota yang diturunkan menjadi tujuan setiap Perangkat Daerah (PD).
Dengan demikian sasarn PD dalam Renstra PD adalah jembatan yang
menghubungkan antar tujuan PD (turunan dari sasaran kota) dengan program PD
yang merupakan turunan program kota.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator
Tujuan/Sasaran

Kondisi
Kinerja
pada
Indikator
awal
periode
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

1

Tujuan
Persentase rencana
Induk sektoral dan
rencana rinci yang
disusun dan telah
tersinkronisasi
dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah

6,90%

Tahun
1
13,79%

2

Sasaran
Tingkat
keaktifan/partisipasi
BKPRD dalam
sinkronisasi
perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan kota

100%

100%

Tahun 0

Tahun
2
20,69%

Tahun
3
27,59%

Tahun
4
34,48%

Tahun
5
41,38%

100%

100%

100%

100%

Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD
41,38%

100%
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No

Indikator
Tujuan/Sasaran

Kondisi
Kinerja
pada
Indikator
awal
periode
RPJMD

4

5

6

7

8

9

10

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD

90,55%

Tahun
1
90,84%

Tahun
2
91,53%

Tahun
3
91,96%

Tahun
4
92,56%

Tahun
5
93,05%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

88,48%

90.78%

93,09%

95,39%

97,70%

100%

100%

Sasaran
Persentase PD
yang memiliki
kinerja Operational
Plan dengan nilai
“SESUAI”
Tujuan
Tingkat Kepuasan
Pelayanan
Kedinasan

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

75%

76%

77%

78%

79%

80%

80%

Sasaran
Persentase PD
yang memiliki
kinerja Operational
Plan dengan nilai
“SESUAI”
Tujuan
Indeks kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
perkantoran
Sasaran
Persentase PD
yang memiliki
kinerja Operational
Plan dengan nilai
“SESUAI”

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

N/A

62%

64%

66%

68%

70%

70%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Tahun 0
3

2016 -2021

Tujuan
Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program
Sasaran
Persentase PD
yang memiliki
kinerja Operasional
Plan dengan nilai
“SESUAI”
Tujuan
Persentase
kegiatan yang
penyerapan
anggarannya 76%

93,05%
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PENUTUP

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2021 merupakan
acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat
tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung
sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu, terkait dengan hal
tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya. Berikut merupakan
kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Tahun
2016-2021:
1. Dalam Renstra Tahun 2016-2021 telah ditetapkan rumusan Tujuan dan
Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Kota Surabaya dalam mendukung pencapaian sasaran
pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
2. Renstra Tahun 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan untuk setiap
tahunnya dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Kota Surabaya.
3. Dalam

mendukung

penyiapan

Rancangan

APBD

Kota

Surabaya,

keberadaan Renja harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Kota
Surabaya.
4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2016-2021 yang tercermin dari
Renja, dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga dengan
menggunakan format pelaporan sebagaimana ketentuan peraturan yang
berlaku.

Surabaya, 20 Januari 2017
KEPALA BADAN,

Agus Imam Sonhaji, ST, M.MT
Pembina Tk. I
NIP 197010231996021001
NIP. 19691230 199503 1
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LAMPIRAN I
PENGUKURAN KINERJA TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEKO
DAN PERUMUSAN ISU STRATEGIS

1. Indikator kinerja sasaran Bappeko disusun dengan mengacu kepada Surat
Edaran Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Kota Surabaya Tahun 2015
yang diacu dalam menyusun Perjanjian Kinerja Bappeko Tahun 2015 yang
telah memperhatikan konsep akuntabilitas kinerja. Berikut disajikan Tabel
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeko Surabaya terhadap Sasaran
Renstra PD Provinsi.
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Tabel 1
Tabel Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeko Surabaya terhadap Sasaran Renstra PD Provinsi

No
(1)

Indikator Kinerja
Sasaran/Program

Capaian Sasaran Renstra
Bappeko Tahun 2015
Target

Realisasi

(2)

Capaian

Sasaran pada Renstra PD Provinsi
Tahun 2015
Sasaran
Indikator Kinerja

(3)

Target

(4)

1

Persentase tahapan
penyusunan peraturan
daerah tentang RTRW
Kota Surabaya

100%

100%

100%

-

2

Kesesuaian jumlah
program dan kegiatan
antara dokumen
perencanaan dengan
dokumen APBD

95%

99,90%

105,16%

Perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah
yang berkualitas serta
tersedianya data/informasi
perencanaan yang akurat
dan tepat waktu

3

Kualitas pelaksanaan
kegiatan dalam
mencapai tujuan
program

80%

91,61%

114,51%

-

-

4

Jumlah fitur/kemampuan
dalam sistem informasi
perencanaan

30

33

110,00%

-

-

5

Peningkatan Persentase
Jumlah usulan

5%

11,33%

226,64%

Mekanisme perencanaan
yang transparan,

-

Tingkat konsistensi
antar dokumen
perencanaan

% usulan stakeholder
yang terakomodir di

95%

100%
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No
(1)

6

Indikator Kinerja
Sasaran/Program

Capaian Sasaran Renstra
Bappeko Tahun 2015
Target

Realisasi

(2)
masyarakat dalam
musrenbang yang sesuai
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Ketepatan Waktu
Penyusunan Dokumen
Perencanaan

Capaian

Sasaran pada Renstra PD Provinsi
Tahun 2015
Sasaran
Indikator Kinerja

(3)
partisipatif, dan inovatif

100%

100%

100%

2016-2021

Target

(4)
dalam dokumen
perencanaan

1. Mekanisme perencanaan % dokumen
yang transparan,
perencanaan yang
partisipatif,dan inovatif
dipublikasikan

100%

2. Perencanaan dan
evaluasi pembangunan
daerah yang berkualitas
serta tersedianya
data/informasi
perencanaan yang
akurat dan tepat waktu

80%

% ketepatan waktu
penyampaian laporan
pelaksanaan program
pembangunan
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2. Rekapitulasi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Bappeko antara lain melalui hasil analisis gambaran pelayanan
PD; Hasil analisis Renstra PD Provinsi; Hasil telaahan RTRW serta Hasil
analisis KLHS dituangkan dalam Tabel berikut:
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Tabel 2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeko Surabaya

Aspek Kajian
(1)
Gambaran
pelayanan PD

Capaian/Kondisi Saat ini
(2)

1. Sangat baik, dengan ratarata capaian IKK dan
indikator sasaran Renstra
Bappeko sebesar 100%

Standar yang
Digunakan
(3)
IKK, RPJMD
1.
Kota Surabaya
Tahun 2010-2015

2.

3.
4.

5.

Faktor yang Mempengaruhi
Eksternal
Internal
(Di luar Kewenangan
(Kewenangan PD)
PD)
(4)
(5)
1. Kebijakan pusat
Penggunaan aplikasi
terkait tata kelola
sistem informasi
pemerintahan
dalam penyusunan
yang baik
dokumen
perencanaan kota
2. Partisipasi
dan PD
masyarakat dalam
proses
Mekanisme kerja
perencanaan
dengan adanya mitra
pembangunan
PD, sehingga
koordinasi lebih
3. Dukungan
intensif dan optimal
pemerintah
pusat/provinsi dan
Jumlah dan latar
PD dalam
belakang pendidikan
menyusun
SDM
dokumen
Sarana prasarana
perencanaan
dalam mendukung
tugas pokok dan
fungsi
Kewenangan
Bappeko dalam
perencanaan kota

Permasalahan Pelayanan
PD
(6)
Meskipun Bappeko
memiliki kekuatan dalam
hal jumlah dan latar
belakang pendidikan
SDM, kualifikasi SDM di
bidang perencanaan perlu
ditingkatkan.
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Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

(1)

(2)
2. Capaian penyelenggaraan
urusan statistik dan
kesesuaian prioritas
pembangunan masih
terdapat kesenjangan
dengan target

Kajian terhadap
Renstra PD
Provinsi Jawa
Timur

1. Mendukung sebagian
besar sasaran dan
indikator sasaran Renstra
Bappeda Provinsi Jawa
Timur

Standar yang
Digunakan
(3)

Renstra Bappeda
Provinsi Jawa
Timur Tahun
2014-2019

Faktor yang Mempengaruhi
Eksternal
Internal
(Di luar Kewenangan
(Kewenangan PD)
PD)
(4)
(5)
1. Pengumpulan data
1. Pemanfaatan dan
dari sumber data
analisis data dan
tidak dilakukan
informasi
secara tepat.
pembangunan
2. Kompetensi SDM di
bidang perencanaan
3. Validasi data dan
informasi
pembangunan

1. Penggunaan aplikasi

1. Partisipasi

sistem informasi
dalam penyusunan
dokumen
perencanaan kota
dan PD
2. Mekanisme kerja
dengan adanya mitra
PD, sehingga
koordinasi lebih
intensif dan optimal
3. Sarana prasarana
dalam mendukung
tugas pokok dan
fungsi

masyarakat dalam
proses perencanaan
pembangunan
2. Perubahan
kebijakan
pemerintah
pusat/provinsi

2016-2021

Permasalahan Pelayanan
PD
(6)
Kualitas SDM Bappeko
dan PD sebagai
perencana yang memiliki
wawasan dan
pengetahuan yang cukup
baik tentang pengendalian
terhadap perencanaan
terhadap perundangundangan yang mengatur
dan dokumen
perencanaan di atasnya
Konsistensi pendanaan
dari perencanaan ke
penganggaran yang sulit
dikendalikan.
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Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

(1)

(2)
2. Beberapa indikator
sasaran yang penting
terkait kompetensi SDM
perencana dan
penyelenggaraan data
dan informasi
pembangunan pada
Renstra Bappeda Provinsi
Jawa Timur belum terukur
dalam Renstra Bappeko
Surabaya Tahun 20102015

Standar yang
Digunakan
(3)

Faktor yang Mempengaruhi
Eksternal
Internal
(Di luar Kewenangan
(Kewenangan PD)
PD)
(4)
(5)
1. Kompetensi SDM di
1. Pemahaman PD
bidang perencanaan
terhadap tata cara
penyusunan
2. Pemanfaatan dan
perencanaan
analisis data dan
informasi
2. Validasi data dan
pembangunan
informasi
pembangunan

2016-2021

Permasalahan Pelayanan
PD
(6)
1. Kualitas SDM Bappeko
dan PD sebagai
perencana yang
memiliki wawasan dan
pengetahuan yang
cukup baik tentang
perencanaan strategis
kota maupun PD dan
penyusunan dokumen
perencanaan.
2. Penyediaan dan
pemanfaatan data dan
informasi yang valid
dan akurat untuk
perencanaan
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3. Identifikasi Permasalahan Bappeko juga mempertimbangkan isu-isu strategis
tentang Perencanaan Pembangunan di Lingkungan Eksternal seperti
dituangkan dalam Tabel berikut.
Tabel 3
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Isu Strategis
No
Dinamika Internasional

Dinamika Nasional

(1)
1

(2)
Pemanfaatan teknologi
untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas
proses perencanaan

(3)
Keterbatasan penerapan
dan penguasaan
teknologi

2

Pemantapan kapasitas
dan kompetensi SDM
untuk mendukung
tugas dan fungsi
organisasi

3

Laju dan skala
urbanisasi yang tinggi
yang menimbulkan
dampak sosial,
kesejahteraan dan
ketahanan pangan,
serta ekonomi dan
lingkungan

Meningkatkan integritas,
akuntabilitas, efektivitas
dan efisiensi birokrasi
dalam penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan dan
pelayanan publik
Pemberantasan korupsi

4

Lainlain
(5)

Belum sinkron dan
tersedianya data
Lemahnya
pengendalian dan
evaluasi
pembangunan

5

6

DinamikaRegional/
Lokal
(4)

Beberapa peraturan
perundang-undangan
yang ada, pusat dan
daerah, saling tumpang
tindih dan terjadi
kontradiksi antara yang
satu dengan yang lain.

Masih tumpang
tindihnya peraturan
perundangundangan dan
kebijakan terkait
dengan
perencanaan
pembangunan

4. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
disajikan dalam Tabel berikut.
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Tabel 4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No
(1)
1

Visi: SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Faktor
Misi dan Program KDH dan
Permasalahan Pelayanan PD
Wakil KDH terpilih
Penghambat
Pendorong
(2)
(3)
(4)
(5)
Misi 4
Mewujudkan penataan ruang
yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung
kota

1. Realisasi penetapan Rencana Tata
Ruang Kawasan Strategis Kota
Surabaya yang berpotensi tidak
tepat waktu.

2. Disusunnya pedoman
teknis penyusunan
Rencana Tata Ruang
Kawasan Strategis oleh
Pemerintah Pusat

Program Perencanaan Ruang
Kota
2

Misi 8
Memantapkan tata kelola
pemerintahan yang baik
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Pengendalian
Pembangunan Daerah

1. Penetapan Perda
tentang RDTRK
Surabaya

2. Kualitas SDM Bappeko dan PD
sebagai perencana yang memiliki
wawasan dan pengetahuan yang
cukup baik tentang perencanaan
strategis kota maupun PD dan
penyusunan dokumen perencanaan.

1. Bappeko sebagai
Sekretariat BKPRD,
dan Kepala Bidang
Fisik dan Prasarana
sebagai Ketua
Pokja Perencanaan

3. Kompetensi SDM di
bidang perencanaan

2. Jumlah dan
kualifikasi
pendidikan SDM

4. Pemahaman PD
terhadap tata cara
penyusunan
perencanaan

3. Kewenangan
Bappeko dalam
perencanaan
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No
(1)

2016-2021

Visi: SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Faktor
Misi dan Program KDH dan
Permasalahan Pelayanan PD
Wakil KDH terpilih
Penghambat
Pendorong
(2)
(3)
(4)
(5)
Program Pengembangan Data,
Informasi dan Statistik

3. Penyediaan dan pemanfaatan data
dan informasi yang valid dan akurat
untuk perencanaan

5. Pengumpulan Data

4. Mekanisme kerja
dengan adanya
mitra PD, sehingga
koordinasi lebih
intensif dan optimal

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

5. Pemanfaatan
teknologi informasi
untuk mendukung
proses
perencanaan dan
monitoring

Program Pembangunan dan
Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan

6. Sarana prasarana
dalam mendukung
tugas pokok dan
fungsi
4. Lemahnya pengendalian dan
evaluasi pembangunan

6. Pemanfaatan dan
analisis data dan
informasi
pembangunan

5. Konsistensi pendanaan dari
perencanaan ke penganggaran
yang sulit dikendalikan

7. Validasi data dan
informasi
pembangunan
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No
(1)

2016-2021

Visi: SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Faktor
Misi dan Program KDH dan
Permasalahan Pelayanan PD
Wakil KDH terpilih
Penghambat
Pendorong
(2)
(3)
(4)
(5)
8. Optimalisasi
pemanfaatan hasil
monitoring dan
evaluasi dalam
perencanaan
pembangunan
9. Perubahan kebijakan
pemerintah
pusat/provinsi
6. Masih tumpang tindihnya peraturan
perundang-undangan dan kebijakan
terkait dengan perencanaan
pembangunan.

7. Partisipasi
masyarakat dalam
proses
perencanaan
pembangunan
10. Sinkronisasi dan
operasionalisasi
peraturan perundangan
terkait perencanaan
pembangunan

8. Dukungan institusi
pendidikan dan
partisipasi lembaga
lainnya terhadap
perencanaan
pembangunan
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No
(1)

2016-2021

Visi: SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI
Faktor
Misi dan Program KDH dan
Permasalahan Pelayanan PD
Wakil KDH terpilih
Penghambat
Pendorong
(2)
(3)
(4)
(5)
9. Kebijakan pusat
terkait tata kelola
pemerintahan yang
baik
10. Dukungan
pemerintah
pusat/provinsi dan
PD dalam
menyusun dokumen
perencanaan
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5. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota dikaitkan dengan
Permasalahan Bappeko disajikan dalam Tabel berikut.
Tabel 5
Permasalahan Pelayanan Bappeko
Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No.
1

Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Bappeda Prov Jatim
SDM Perencana
yang berkualitas
dan profesional

2

Mekanisme
perencanaan yang
transparan, partisipatif,
dan inovatif

3

Perencanaan dan
evaluasi
pembangunan daerah
yang berkualitas serta
tersedianya
data/informasi
perencanaan yang
akurat dan tepat waktu

Sebagai Faktor

Permasalahan
Pelayanan PD
Kualitas SDM
Bappeko dan PD
sebagai perencana
yang memiliki
wawasan dan
pengetahuan yang
cukup baik tentang
perencanaan
strategis kota
maupun PD dan
penyusunan
dokumen
perencanaan.
-

Penghambat

Pendorong

1. Kompetensi
SDM di bidang
perencanaan
2. Pemahaman
PD terhadap
tata cara
penyusunan
perencanaan

1. Jumlah
dan
kualifikasi
pendidikan
SDM
2. Mekanisme
kerja
dengan
adanya
mitra
PD,
sehingga
koordinasi lebih
intensif
dan
optimal

-

1. Kewenangan
Bappeko dalam
perencanaan
2. Mekanisme
kerja
dengan
adanya
mitra
PD,
sehingga
koordinasi lebih
intensif
dan
optimal
3. Partisipasi
masyarakat
dalam
proses
perencanaan
pembangunan
4. Pemanfaatan
teknologi
informasi untuk
mendukung
proses
perencanaan
dan monitoring
1. Kewenangan
Bappeko dalam
perencanaan
2. Mekanisme
kerja
dengan
adanya
mitra
PD,
sehingga
koordinasi lebih
intensif
dan
optimal
3. Dukungan

1. Penyediaan dan 1. Perubahan
kebijakan
pemanfaatan
pemerintah
data
dan
pusat/provinsi
informasi
yang
data
valid dan akurat 2. Validasi
dan
informasi
untuk
pembangunan
perencanaan
3. Pemanfaatan
2. Lemahnya
dan
analisis
pengendalian
data
dan
dan
evaluasi
informasi
pembangunan
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No.

Sasaran Jangka
Menengah Renstra
Bappeda Prov Jatim

2016-2021

Sebagai Faktor

Permasalahan
Pelayanan PD

Penghambat

3. Konsistensi
pendanaan dari
perencanaan ke
penganggaran
yang
sulit
dikendalikan

pembangunan

Pendorong
pemerintah
pusat/provinsi
dan PD dalam
menyusun
dokumen
perencanaan

6. Identifikasi faktor-faktor SWOT Bappeko seperti pada sistem aplikasi SWOT
disajikan pada tabel-tabel berikut.
a.
b.
c.
d.

Identifikasi faktor-faktor SWOT (Gambar 1)
Penilaian Faktor (Gambar 2)
Evaluasi Faktor (Gambar 3)
Nilai Skala Kriteria untuk menentukan Isu Strategis Bappeko (Tabel 7)
Gambar 1
Identifikasi faktor-faktor SWOT

6.1 Faktor Internal
Mekanisme

kerja

Bappeko

melalui

pembagian

tugas

sangat

membantu dalam melakukan pengendalian dan monitoring perencanaan
dan penganggaran. Staf Bappeko yang bertugas melakukan monitoring,
pengendalian dan evaluasi (Mondalev) Bappeko, berfungsi sebagai
penghubung antara Bappeko dengan PD, di mana setiap staf merupakan
penghubung 1 (satu) atau lebih PD. Dengan demikian, dalam setiap proses
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perencanaan dan penganggaran PD yang sampai dengan saat ini telah
berbasis sistem aplikasi berbasis web, Bappeko dapat mengupayakan
keselarasan perencanaan tingkat kota dengan perencanaan di tingkat PD,
dalam hal antara lain misi, tujuan, sasaran, program dan indikatornya untuk
setiap rencana kegiatan PD. Mekanisme kerja ini juga didukung dengan
adanya

staf

yang

memiliki

fungsi

perencana

(planner)

yang

mengkoordinasikan perumusan/penyusunan dan pengendalian sasaran
dan program kota. Hal ini dilakukan untuk menyiasati kondisi belum adanya
pegawai dengan jabatan fungsional Perencana.
Seperti yang dijelaskan pada Bab II, dalam hal sumber daya,
pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeko ditunjang dengan jumlah dan latar
belakang pendidikan SDM yang sangat baik, di mana setiap mondalev
bertanggung jawab terhadap 1 (satu) sampai 3 (tiga) PD, dengan demikian
Bappeko

secara

intensif

dapat

mengkoordinasikan

penyusunan

perencanaan dan pengendaliannya dengan PD terkait. Latar belakang
pendidikan pegawai yang mayoritas lulusan Strata 1 (S-1) juga menunjang
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeko, di mana diperlukan analisa
dan pertimbangan dalam pendampingan penyusunan rencana kegiatan dan
anggaran PD.
Bappeko

juga

telah

memanfaatkan

teknologi

informasi

untuk

membantu tugas dan fungsinya, yaitu mengembangkan sistem aplikasi
untuk membantu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
(pagu indikatif) tahunan, yang pada saat ini juga telah mengembangkan
sistem aplikasi untuk membantu dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran (pagu indikatif) 5 (lima) tahunan yang seluruhnya telah
berbasis web, sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Melalui
sistem aplikasi perencanaan, maka penyelarasan perencanaan kota
dengan perencanaan PD menjadi lebih mudah.
Dalam analisa terkait sumber daya Bappeko, telah dijelaskan pula
bahwa Bappeko sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai, dengan jumlah personal computer (PC) yang cukup, ruangan
rapat yang memadai untuk menyesuaikan tingignya aktivitas koordinasi di
Bappeko, dan terutama server sebagai infrastruktur yang sangat penting
dalam pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi perencanaan.
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Melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan
Perencanaan

Pembangunan

Kota

Surabaya,

Bappeko

memiliki

kewenangan yang dominan dalam perencanaan pembangunan, baik
perencanaan strategis, tata ruang maupun sektoral. Dengan demikian,
Bappeko sebagai PD Pemerintah Kota Surabaya berada pada posisi yang
strategis

untuk

merumuskan

kebijakan

di

bidang

perencanaan

pembangunan kota, mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan di level
PD serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
rencana pembangunan kota maupun PD.
Faktor Weakness (Bappeko) yaitu pemanfaatan dan analisa data dan
informasi diidentifikasi melalui urusan wajib yang belum secara jelas
difasilitasi melalui program khusus. Kegiatan pengumpulan dan analisa
data dan informasi sebelumnya telah dilaksanakan sebagai pendukung
pencapaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengumpulan
data

dan

informasi

pembangunan

telah

dilaksanakan,

namun

pemanfaatannya belum dilaksanakan secara optimal, di mana data dan
informasi yang ada belum digunakan sepenuhnya untuk perumusan
perencanaan/kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan

data dan informasi

yang disajikan dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya memiliki
kaitan dengan rumusan perencanaan yang ada. Penyelenggaraan data
dan informasi juga menjadi salah satu indikator pada Renstra Bappeda
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, yang demikian hal ini juga menjadi
perhatian Bappeda Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan
perencanaan pembangunan.
Monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya terhadap
output kegiatan dan waktu terlaksananya output kegiatan, telah dilakukan
oleh Bappeko melalui sistem aplikasi, dan memastikan PD benar-benar
telah melaksanakan kegiatan sesuai rencana dengan bantuan fungsi-fungsi
yang ada pada sistem aplikasi. Namun, hasil monitoring serta evaluasi yang
dituliskan pada dokumen belum sepenuhnya menjadi bahan pertimbangan
dalam perumusan kegiatan di tahun berikutnya, contohnya terhadap bentuk
kegiatan, sasaran kegiatan, kontribusi kegiatan terhadap pencapaian
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indikator program, dsb. Mekanisme ini belum sesuai dengan kaidah
perencanaan, di mana hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya
dipetimbangkan dalam menyusun rencana di tahun berikutnya.
Telah disinggung pada penjelasan faktor Strength Bappeko, bahwa
Bappeko belum memiliki Jabatan Fungsional Perencana, yaitu SDM yang
berkompeten dalam penyusunan perencanaan sesuai dengan kaidahkaidah perencanaan strategis. Hal ini sangat mempengaruhi PD, di mana
Bappeko termasuk di dalamnya, dalam menyusun dokumen perencanaan
yang

berkualitas,

yang

memperhatikan

mekanisme

penyusunan,

pengendalian dan evaluasi perencanaan serta kaidah perencanaan
strategis.
Gambar 1
Identifikasi faktor-faktor SWOT (lanjutan)
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6.2 Faktor Eksternal
Salah satu pendekatan perencanaan pembangunan yang diupayakan
adalah perencanaan pembangunan yang partisipatif. Pendekatan top-down
dalam

perencanaan

pembangunan

melibatkan

masyarakat

dalam

penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah perencanaan
pembangunan

(musrenbang).

Fasilitasi

usulan

pembangunan

dari

masyarakat membantu Bappeko untuk menangkap kondisi, karakter dan
kebutuhan masyarakat secara riil, sehingga pembangunan dilakukan tepat
sasaran.
Dengan demikian, Bapeko perlu memastikan konsistensi partisipasi
masyarakat dalam musrenbang dan meningkatkannya apabila diperlukan,
sebagai salah satu upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang
tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Seluruh stakeholder
terutama masyarakat difasilitasi agar dapat menyampaikan aspirasi dengan
mudah, serta dipastikan bahwa usulan pembangunan yang disetujui telah
mendapatkan alokasi dalam perencanaan. Melalui sistem aplikasi emusrenbang, Bappeko terus mengupayakan perencanaan pembangunan
yang partisipatif, yaitu mengakomodasi usulan pembangunan skala
lingkungan yang diajukan oleh masyarakat melalui kecamatan.
Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membuka
peluang

bagi

Bappeko

untuk

memanfaatkannya

dalam

rangka

memudahkan kerja dalam penyusunan perencanaan. Sebagai salah satu
kota metropolitan, Kota Surabaya memang diuntungkan dengan jaringan
internet yang prima dan lulusan teknologi informasi yang mampu
membangun sistem aplikasi sesuai dengan kebutuhan konsumen, dalam
i-18

RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA

2016-2021

hal ini Bappeko. Pemahaman Bappeko terhadap konsep tentang proses
bisnis perencanaan, dan didukung dengan sistem informasi, diharapkan
dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang handal.
Penyelenggaraan perencanaan pembangunan oleh Bappeko juga
didukung dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk tata kelola
pemerintahan yang baik. Bappeko sebagai instansi pemerintah dituntut
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif, efisien,
transparan dan akuntabel. Hal ini menjadi menjadi pemicu/pendorong yang
positif bagi Pemerintah Kota Surabaya, khususnya Bappeko dalam
melakukan penyempurnaan kinerjanya dalam perencanaan pembangunan.
Transparansi

dan

penyusunan

rencana

perencanaan

akuntabilitas

yang

pembangunan

pembangunan

daerah,

dimaksud
daerah

diwujudkan

yang

dengan

dalam

sesuai

kaidah

pengukuran

kinerja

menggunakan indikator yang tepat serta kesediaan untuk melaksanakan
keterbukaan informasi publik.
Bappeko juga didukung oleh peran institusi pendidikan dan lembaga
lainnya, seperti misalnya dalam hal pengembangan sistem aplikasi untuk
monitoring pelaksanaan usulan musrenbang maupun dalam penyusunan
perencanaan strategis dan sektoral. Bappeko perlu memanfaatkan peluang
kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas seluruh komponen dalam proses
perencanaan pembangunan: pendampingan penyusunan rencana strategis
melalui

pendekatan

teknokratis;

pengembangan

teknologi

informasi

perencanaan pembangunan; pengumpulan dan pemanfaatan data dan
informasi pembangunan yang dituangkan dalam penelitian dan kajian
sektoral; penyelenggaraan CSR (Corporate Social Responsibility) dan
kegiatan lainnya.
Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi juga memiliki peran yang
penting bagi Bappeko, baik dalam penyusunan, pengendalian maupun
evaluasi perencanaan pembangunan. Pemerintah provinsi secara rutin
melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan
Kabupaten/Kota, yang dengan demikian Pemerintah Kota Surabaya juga
harus melaksanakan monitoring terhadap kegiatan di masing-masing PD.
Koordinasi yang mudah dan komunikatif dengan pemerintah pusat dan
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pemerintah provinsi sangat membantu Bappeko dalam melaksanakan
penyusunan dan monitoring pelaksanaan pembangunan.
Tantangan

yang

dihadapi

Bappeko

dalam

perencanaan

pembangunan antara lain pemahaman PD terkait tata cara penyusunan
dokumen perencanaan, lebih jauh lagi terkait perencanaan pembangunan.
Kualitas perencanaan pembangunan tidak lepas dari peran PD sebagai
pelaksana rencana pembangunan, yaitu menjabarkan program strategis
pada rencana jangka menengah daerah sehingga dapat dilaksanakan
untuk mencapai target yang ditetapkan dengan menuangkan pada
dokumen perencanaan PD, yaitu Rencana Strategis (Renstra) PD periode 5
(lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) PD. Dengan keterbatasan SDM
yang menangani penyusunan perencanaan dan penganggaran, di mana
PD juga belum memiliki pegawai dengan jabatan fungsional perencana,
berdampak pada kualitas dokumen perencanaan yang tidak merata pada
72 (tujuh puluh dua) PD yang ada.
Penyusunan rencana pembangunan di level PD menjadi sangat
penting mengingat peran PD dalam mendukung pencapaian visi dan misi
Walikota

yang

dijabarkan

menjadi

tujuan,

sasaran

dan

program

pembangunan. PD dituntut untuk memiliki standar pemahaman terhadap
rencana pembangunan kota dan kaidah perencanaan strategis untuk
menyusun rencana strategis dan tahunan. Maka dari itu, Bappeko
Surabaya memiliki peranan dalam melakukan pembinaan penyusunan
dokumen perencanaan PD. Bappeko sebagai koordinator penyusunan
perencanaan di tingkat PD memiliki tanggung jawab untuk memastikan PD
dapat

menyusun

perencanaan

kegiatan

dan

menyusun

dokumen

perencanaan sesuai kaidah perencanaan strategis yang berdasarkan pada
data dan informasi.
Tantangan di atas berkaitan erat dengan ketersediaan data dan
informasi sektoral oleh PD terkait, di mana kualitas data dan informasi
pembangunan belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan akurasi
dan validitasnya. Data dan informasi, baik yang termuat dalam dokumen
perencanaan pembangunan maupun yang digunakan sebagai dasar
perencanaan dan penentuan kebijakan, rentan mengalami perubahan dan
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belum sepenuhnya memiliki data dasar yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
Pentingnya memiliki data dan informasi yang valid untuk dapat dipakai
bersama-sama oleh seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota baik
penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing, terutama sebagai dasar
pertimbangan yang utama dalam menyusun perencanaan. Mengingat
perencanaan pembangunan diukur keberhasilannya salah satunya dengan
intervensi yang tepat sasaran, di mana kondisi eksisting dapat ditangkap
melalui

data

dan

informasi

yang

akurat,

maka

Bappeko

lain

sinkronisasi

perlu

memperhatikan faktor ancaman ini.
Tantangan

lain

operasionalisasi

yang

dihadapi

peraturan

antara

perundangan

terkait

dan

perencanaan

pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman
pada

aturan

pembangunan
dilaksanakan

di

atasnya,

dipastikan
secara

di
telah

holistik,

mana

proses

sesuai
yaitu

kaidah

penyusunan
yang

memperhatikan

rencana

berlaku
seluruh

dan
aspek

pembangunan. Maka dari itu, penyusunan rencana pembangunan perlu
memperhatikan keselarasan terhadap peraturan perundangan terkait,
antara lain peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah, sistem
perencanaan

pembangunan

nasional,

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah dan seluruh peraturan perundangan sektoral yang mengatur
urusan pemerintahan masing-masing sektor pembangunan.
Badan Perencanaan Pembangunan sebagai perencana kota perlu
memperhatikan sinkronisasi dan operasionalisasi masing-masing peraturan
perundangan dalam melakukan penyusunan, pengendalian dan evaluasi
rencana pembangunan, di mana adanya kemungkinan antar peraturan
perundangan belum sinkron atau tidak dapat dilaksanakan.
Perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi pada tahun anggaran
berjalan juga menjadi salah satu tantangan Bappeko dalam menyusun
perencanaan tahun rencana. Hal-hal yang tidak dapat diprediksi seperti
perubahan kebijakan terkait anggaran, dsb perlu disiasati melalui
perubahan rencana dan anggaran, dalam hal ini Bappeko perlu
memastikan bahwa perubahan rencana akibat penyesuaian terhadap
kebijakan pemerintah provinsi/pusat masih sesuai dan sejalan dengan visi
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dan misi Walikota serta RPJMD Kota Surabaya yang dituangkan dalam
RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan.
Gambar 2
Penilaian Faktor
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Gambar 3
Evaluasi Faktor
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Tabel 6
Nilai Skala Kriteria
No.

Isu Strategis

M

DU

C

VMK

30%

20%

20%

30%

Total
Skor

1.

Besarnya Dukungan pemerintah
pusat/provinsi dan PD dalam
menyusun dokumen perencanaan

3

0,9

4

0,8

3

0,6

5

1,5

3,8

2.

Pesatnya perkembangan teknologi
dan informasi yang pesat untuk
mendukung perencanaan
pembangunan

5

1,5

5

1

3

0,6

2

0,6

3,7

3.

Dukungan kebijakan pusat terkait
tata kelola pemerintahan yang baik

4

1,2

4

0,8

3

0,6

3

0,9

3,5

4.

Besarnya dukungan institusi
pendidikan dan non pendidikan
terhadap perencanaan
pembangunan

4

1,2

5

1

4

0,8

3

0,9

3,9

5.

Partisipasi masyarakat yang tinggi
dalam proses perencanaan
pembangunan

5

1,5

3

0,6

3

0,6

3

0,9

3,6

6.

Adanya kewenangan dalam
perencanaan (perencanaan tata
ruang, strategi dan sektoral)

4

1,2

5

1

5

1

5

1,5

4,7*

7.

Mekanisme kerja yang terorganisir
dengan adanya pembagian tugas

2

0,6

3

0,6

4

0,8

2

0,6

2,6

8.

Tingginya jumlah dan kualifikasi
pendidikan SDM

3

0,9

3

0,6

4

0,8

3

0,9

3,2

9.

Tingginya pemanfaatan teknologi
informasi untuk mendukung proses
perencanaan dan monitoring

5

1,5

4

0,8

3

0,6

4

1,2

4,1*

10.

Tersedianya sarana prasarana
dalam mendukung tugas pokok
dan fungsi

3

0,9

3

0,6

4

0,8

3

0,9

3,2

11.

Kurangnya pemahaman PD
terhadap produk perencanaan

4

1,2

4

0,8

2

0,4

5

1,5

3,9

12.

Kurangnya sinkronisasi peraturan
perundangan terkait perencanaan
pembangunan

2

0,6

3

0,6

2

0,4

2

0,6

2,2

13.

Belum otimalnya validasi data dan
informasi pembangunan dalam
mendukung perencanaan

5

1,5

5

1

2

0,4

4

1,2

4,1*

14.

Perubahan kebijakan pemerintah
pusat/provinsi yang sewaktu-waktu

4

1,2

4

0,8

1

0,2

2

0,6

2,8

15.

Belum meratanya kompetensi SDM
di bidang perencanaan

4

1,2

5

1

3

0,6

4

1,2

4,0
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No.
16.

17.

Isu Strategis

2016-2021

M

DU

C

VMK

30%

20%

20%

30%

Total
Skor

Kurangnya optimalisasi
pemanfaatan hasil monitoring dan
evaluasi dalam perencanaan
pembangunan

4

1,2

4

0,8

2

0,4

4

1,2

3,6

Tingginya ketergantungan
terhadap beberapa sumber data
dan informasi

3

0,9

4

0,8

2

0,4

4

1,2

3,3

* Skor Tertinggi untuk menentukan isu strategis Bappeko
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LAMPIRAN II
PERUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI,
ARAH KEBIJAKAN BAPPEKO

1. Perumusan Visi dan Misi Bappeko
Perumusan Visi dan Misi Bappeko dilakukan dengan tahapan antara
lain:
a. Melakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada
RPJMD yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi PD dipakai sebagai
permasalahan PD , sebagai berikut:
1. Misi 4 Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan
memperhatikan daya dukung kota.
Permasalahan pembangunan daerah terkait di urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang yang bersesuaian dengan tugas dan
fungsi Bappeko adalah Konsep pengembangan antar-wilayah
secara

terpadu

untuk

mewujudkan

interaksi

yang

saling

mendukung;
2. Misi 8 Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Permasalahan pembangunan daerah terkait di urusan Statistik
yang bersesuaian dengan tugas dan fungsi Bappeko adalah
Penyediaan data statistik daerah (kota) yang dapat dipertanggung
jawabkan, aman, dan update.
Permasalahan pembangunan daerah terkait di penunjang urusan
Perencanaan

serta

Penelitian

dan

Pengembangan

yang

bersesuaian dengan tugas dan fungsi Bappeko antara lain:
Kualitas Penyusunan Perencanaan Strategis serta Monitoring
dan Evaluasi;
Kualitas dokumen perencanaan tahunan PD;
Ketepatan Waktu Pelaksanaan kegiatan.
b. Merumuskan perwujudan visi.
Perwujudan visi menunujukkan wujud nyata kondisi, keadaan dan
impian Bappeko dalam 5 (lima) tahun yang akan dicapai di masa
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mendatang, untuk perwujudan visi Bappeko dapat dilihat pada Tabel 1
berikut.
Tabel 1
Perumusan Perwujudan Visi
Isu Strategis Adanya
Bappeko kewenangan
dalam
perencanaan
pembangunan kota
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Penyediaan data
statistik daerah
(kota) yang dapat
dipertanggung
jawabkan, aman,
dan update

Tingginya
pemanfaatan
teknologi informasi
untuk mendukung
proses
perencanaan dan
monitoring

Belum optimalnya
validasi data dan
informasi
pembangunan
dalam mendukung
perencanaan

Sarana prasarana
dan teknologi
informasi handal
dan dapat
dimanfaatkan

Data dan informasi
pembangunan
tersedia dan valid

Kualitas
Penyusunan
Perencanaan
Strategis serta
Monitoring dan
Evaluasi

Kompetensi SDM
sebagai perencana

Sarana prasarana
dan teknologi
informasi handal
dan dapat
dimanfaatkan

Kualitas dokumen
perencanaan
tahunan SKPD

Penyusunan
perencanaan
sesuai dengan
metode yang tepat
dan ketentuan
yang berlaku

Sarana prasarana
dan teknologi
informasi handal
dan dapat
dimanfaatkan

Penjelasan perumusan visi sebagai kondisi yang ingin dicapai
Bappeko di 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut:
1. Kompetensi SDM sebagai perencana: Meskipun tidak memiliki pegawai
dengan Jabatan Fumgsionsl Perencana, Bappeko memiliki SDM yang
memahami kaidah penyusunan strategis dan mampu mendampingi PD
dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan metode
yang tepat dan ketentuan yang berlaku. Demikian pula kondisi yang
diharapkan di PD bahwa Bappeko dengan kewenangan yang besar
dalam perencanaan pembangunan dapat mendorong PD memahami
perencanaan strategis, sehingga PD mampu menyusun dokumen
perencanaan yang berkualitas.
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2. Penyusunan perencanaan sesuai dengan metode yang tepat dan
ketentuan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya,
ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu
masih menjadi sorotan, mengingat pentingnya dokumen perencanaan
kota menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen skala PD dan
sebagai dasar perencanaan anggaran.
3. Sarana

prasarana

dan

teknologi

informasi

handal

dan

dapat

dimanfaatkan. Seperti yang ditunjukkan pada analisis Sumber Daya PD
bahwa Bappeko ditunjang oleh sarana dan prasarana yang sangat
memadai, serta besarnya peran teknologio informasi dalam mendukung
Bappeko dalam penyusunan perencanaan.
4. Data dan informasi pembangunan tersedia dan valid
Penanggung jawab Urusan Statistik yang masih diampu oleh masingmasing PD dalam penyelenggaraan data dan informasi, diharapkan
Bappeko dapat menjadi koordinator penyediaan data dan informasi
sektoral yang memang perlu disediakan serta verifikator atas validitas
data

dan

informasi,

sehingga

validitasnya

dapat

dipertanggungjawabkan.
Perumusan visi Bappeko juga memperhatikan visi Walikota dan
Walikota Surabaya Tahun 2016-2021 seperti tertuang dalam RPJMD Kota
Surabaya Tahun 2016-2021, yaitu:
“SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA
SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”
Dengan pokok-pokok visi antara lain:
1. Sentosa : Kota Surabaya sebagai kota yang mampu menjamin
warganya dalam kondisi makmur, sehat, aman, selamat dan damai
untuk berkarya dan beraktualisasi diri
2. Berkarakter: Kota Surabaya sebagai kota yang memiliki watak,
kepribadian yang arif dengan mempertahankan budaya lokal, yang
tercermin dalam perilaku warga kota yang berlandaskan falsafah
pancasila.
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3. Berdaya Saing Global: Kota Surabaya sebagai kota yang mampu
menjadi hub/pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau
dan internasional dengan didukung pemerataan akses ke sumberdaya
produktif, tata kelola pemerintahan yang baik, infrastruktur dan utilitas
kota yang terpadu dan efisien serta mampu memantapkan usahausaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa dan pengembangan
industri kreatif berdaya saing di pasar global.
4. Berbasis Ekologi: Kota Surabaya sebagai kota yang penataan
ruangnya

mampu

mengintegrasikan

fungsi

kawasan

perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan
jalan dan transportasi, mampu mengantisipasi resiko bencana serta
mampu melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan
daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana
lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Dari pokok-pokok visi di atas, Bappeko dengan tugas dan fungsinya
berkontribusi terhadap pokok visi Berdaya Saing Global dan Berbasis
Ekologi, di mana visi untuk menjadikan Kota Surabaya sebagai hub/pusat
penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional didukung
oleh tata kelola pemerintahan yang baik, serta melaksanakan perencanaan
ruang kota dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui
pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah
lingkungan.
Pernyataan pokok-pokok visi yang telah disarikan dari perwujudan visi
seperti dirumuskan di atas serta mempertimbangkan visi Walikota dan Wakil
Walikota yang disebutkan dituangkan dalam Tabel berikut.
Tabel 2
Perumusan Visi
No.
1.
2.

3.

Perwujudan Visi
Kompetensi SDM sebagai perencana
Penyusunan perencanaan sesuai
dengan metode yang tepat dan
ketentuan yang berlaku
Sarana prasarana dan teknologi
informasi handal dan dapat

Pokok-pokok Visi
1. Kewenangan
perencanaan
2. Teknologi
informasi

Pernyataan Visi
Mewujudkan
perencanaan
pembangunan yang
handal dan berkualitas
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dimanfaatkan
4.

Data dan informasi pembangunan
tersedia dan valid

2016-2021

3. Validitas
data
dan informasi
4. Berdaya
global

saing

5. Ekologi

Tabel 3
Perumusan Perwujudan Visi
Visi
Mewujudkan
perencanaan
pembangunan yang
handal dan
berkualitas

Pokok-pokok Visi
Handal

Berkualitas

Penjelasan Visi
1. Man:
kompetensi
SDM
sebagai
perencana
2. Method: Penyusunan perencanaan
sesuai dengan metode yang tepat dan
ketentuan yang berlaku
3. Machine: Sarana prasarana dan
teknologi informasi handal dan dapat
dimanfaatkan
4. Material: data dan informasi yang valid
1. Tepat waktu
2. Integratif
3. Implementatif

Perumusan misi Bappeko perlu melihat bahwa misi juga menyangkut
komitmen pada stakeholder utama atau apa yang ingin diwujudkan oleh
visi, maka pengembangan misi harus dijabarkan terlebih dahulu kepada
stakeholder utama pembangunan, dalam hal ini masyarakat daerah
(secara keseluruhan), PD (pelaku organisasi), pelaku ekonomi di daerah,
dan

stakeholder pembangunan daerah lainnya, yaitu stakeholder

yang terkait, menjadi pelaku atau terkena dampak atas visi dimaksud.
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Tabel 4
Perumusan Misi
Stakeholder layanan
No.

Visi

Pokok-pokok visi

1.

Mewujudkan
perencanaan
pembangunan yang
handal dan
berkualitas

1. Handal
2. Berkualitas

PD lain
) Implementatif
dan terintegrasi

Pengguna layanan
) Berbasis
teknologi
informasi

Pelaku
Ekonomi
(x) -

Lainnya
(x) -

Misi
Meningkatkan mutu
perencanaan yang
integratif dan
implementatif berbasis
teknologi informasi
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2. Perumusan Tujuan dan Sasaran Bappeko
Perumusan tujuan dan sasaran Bappeko ditujukan untuk mendukung
pencapaian visi dan misi PD, terutama sasaran kota yang berkaitan dengan
tugas dan fungsi Bappeko.
Perumusan indikator tujuan dan sasaran juga perlu memperhatikan
konsep SMART-C, di mana indikator yang ditetapkan untuk mengukur kinerja
Bappeko harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Spesific

: masing-masing indikator tujuan dan sasaran memiliki
definisi operasional yang jelas/tidak ambigu

2. Measurable : masing-masing indikator tujuan dan sasaran memiliki
formulasi dengan narasi data yang dapat diukur
3. Achievable

: masing-masing indikator tujuan dan sasaran memiliki
histori

capaian

sehingga

dipertanggungjawabkan.

proyeksi

Apabila

tidak

target

dapat

ada

histori

capaian, dijelaskan cara penentuan target sehingga
dipastikan dapat dicapai
4. Relevant

: masing-masing indikator tujuan dan sasaran menjawab
pemecahan isu strategis PD dan berkontribusi terhadap
capaian sasaran kota

5. Time Bound : masing-masing target indikator tujuan dan sasaran
diukur setiap tahun
6. Continuously

Improve

:

menjelaskan

indikator

terdahulu

(IKU

2015/RKPD 2016) dari masing-masing indikator tujuan
dan

sasaran

serta

menjelaskan

indikator

telah

menggambarkan struktur organisasi/tusi PD.
Identifikasi SMART-C untuk setiap indikator tujuan dan sasaran ditunjukkan pada
Tabel 5 berikut.
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Tabel 5
Perumusan indikator tujuan dan sasaran Bappeko

No.
1.

Indikator
Tujuan/Sasaran
Persentase
rencana Induk
sektoral dan
rencana rinci yang
disusun dan telah
tersinkronisasi
dengan Rencana
Tata Ruang
Wilayah

Kriteria SMART-C
Spesific
Sinkron adalah kondisi rencana tata
ruang yang serasi dan
fungsi/pemanfaatan ruangnya
saling melengkapi atau mendukung
satu sama lain.
Sinkron yang dimaksud adalah
terhadap RTRW dan atau antara
RDTRK dengan Rencana Kawasan
Strategis.

Measurable
Formulasi
perhitungan:
Jumlah rencana
induk sektoral
dan rencana rinci
yang sinkron
dengan rencana
tata ruang
wilayah (RTRW)

Achievable

Relevant

Time Bound

Persentase seperti
yang tertuang pada
Bab VI Renstra
Bappeko Tahun
2016-2021 dengan
rincian bahwa di
setiap tahun
Bappeko menyusun
1 (satu) rencana
induk (Masterplan)
sektoral dan 1 (satu)
rencana rinci, yaitu
Rencana Tata
Ruang Kawasan
Strategis. Target
pada tahun 2021
tidak 100%
mengingat:

Indikator ini
diharapkan dapat
menunjukkan
bahwa Bappeko
telah menjalankan
tugas dan fungsinya
untuk menyusun
dokumen
perencanaan, dalam
hal ini dokumen
Rencana Tata
Ruang Kawasan
Strategis Kota
Surabaya dan
rencana induk
sektoral lainnya
yang sinkron
dengan RTRW.

Seperti
terlampir
pada Bab VI

Continuously
Improve
IKU Bappeko
sebelumnya adalah
persentase tahapan
penyusunan peraturan
daerah tentang
RTRW. Indikator ini
merupakan tahapan
lanjutan, di mana
RTRW Kota Surabaya
telah dapat
dipedomani untuk
menyusun rencana
rinci dan rencana
induk sektoral.

1. Belum
ditetapkannya
Rencana Detail
Tata Ruang Kota
(RDTRK)
sebagai
pedoman
penyusunan
rencana rinci
lainnya.
2. Belum adanya
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No.

Indikator
Tujuan/Sasaran

2016-2021

Kriteria SMART-C
Spesific

Measurable

Achievable

Continuously
Improve

Relevant

Time Bound

Peraturan Daerah
tentang RTRW Kota
Surabaya
mensyaratkan
pertemuan 3 (tiga)
bulan sekali yang
diselenggarakan
oleh BKPRD
menghasilkan
rekomendasi
alternatif kebijakan
penataan ruang dan
menyampaikan
laporan kepada
Kepala daerah
secara berkala
setiap 6 (enam)
bulan. Dengan
demikian, target
indikator ini
ditetapkan sebesar
100% sepanjang
periode Renstra.

Indikator ini
diharapkan dapat
menunjukkan
bahwa Bappeko
berkontribusi dalam
memastikan
sinkronnya
perencanaan dan
pelaksanaan
penataan ruang.

Seperti
terlampir
pada Bab VI

IKU Bappeko
sebelumnya adalah
Jumlah koordinasi
BKPRD yang
dilakukan sebagai
rekomendasi
peningkatan kualitas
rencana tata ruang
sebanyak 2
pertemuan. Indikator
ini disempurnakan
dengan
membandingkan
terhadap jumlah
minimum pertemuan
yang harus
dilaksanakan.

Data historis tahun
2011-2015
menunjukkan
realisasi indikator ini

Indikator ini menjadi
salah satu bentuk
pengendalian untuk
memastikan

Seperti
terlampir
pada Bab VI

Indikator ini
sebelumnya telah
diukur terhadap
program-program

pedoman
penyusunan
Rencana Tata
Ruang Kawasan
Strategis
2.

3.

Tingkat keaktifan/
partisipasi BKPRD
dalam sinkronisasi
perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan

Keaktifan/partisipasi BKPRD yang
dimaksud yang ditunjukkan melalui
pertemuan BKPRD yang
dilaksanakan setiap tahun, yaitu
minimal sebanyak 4 pertemuan
setiap tahun

Formulasi
perhitungan:

Tingkat capaian
keberhasilan
pelaksanaan
program

diukur berdasarkan capaian
indikator program yang lebih dari
76%

Formulasi
perhitungan:

(Jumlah
pertemuan
BKPRD tahun n :
jumlah minimal
pertemuan
BKPRD tahun n)
x 100%

(Jumlah program
yang capaiannya
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No.

4.

Indikator
Tujuan/Sasaran

Persentase SKPD
yang memiliki
kinerja Operasional
Plan dengan nilai
“SESUAI”

2016-2021

Kriteria SMART-C
Spesific

Judgement kesesuaian dari ratarata persentase capaian kinerja
operational plan pada aspek what
(60%) dan when (40%).
Persentase capaian kinerja
operational plan untuk masingmasing subkegiatan (Y)
dihitung sebagai berikut:
Yi = (Capaian what pada
subkegiatan (i) * 0,6) + (Capaian
when pada subkegiatan (i) * 0,4)
Rata-rata capaian aspek When
dan What untuk masingmasing PD dihitung dengan
formulasi sebagai berikut:

=

Measurable

Achievable

lebih dari 76% :
jumlah program)
x 100%

berturu-turut sebesar

rencana kegiatan
yang dirumuskan
PD pada masingmasing program
telah benar-benar
memiliki kontribusi
terhadap
pencapaian
program.

Formulasi
perhitungan:

Rencana output
kegiatan dan target
pemenuhan output
kegiatan disimpan
dalam bentuk
database, sehingga
pada saat kegiatan
monev, pengisian
realisasi lebih
mudah dan
perhitungan dapat
dilakukan dengan
bantuan sistem.

Dengan adanya
indikator ini
diharapkan fungsi
monitoring dan
terutama evaluasi
oleh Bappeko dapat
dioptimalkan.

(Jumlah SKPD
yang memiliki
kinerja
Operasional Plan
dengan nilai
“SESUAI” : total
jumlah SKPD) X
100%

Relevant

Time Bound

Seperti
terlampir
pada Bab VI

Continuously
Improve
RPJMD Kota
Surabaya Tahun
2010-2015 dan masih
menjadi indikator yang
representatif untuk
menunjukkan kinerja
pelaksanaan
perencanaan kota
oleh PD.

Sebelumnya hanya
diukur kesesuaian
target dengan
realisasi output, yaitu
sebesar 91,61%
realisasi output
kegiatan terlaksana
sesuai dengan target.
Dengan
mempertimbangkan
pentingnya ketepatan
pada aspek waktu,
maka untuk
kesesuaian aspek
When dapat diukur
dengan
membandingkan
target waktu
terlaksananya output
kegiatan yang
direncanakan
dibandingkan dengan
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No.

Indikator
Tujuan/Sasaran

2016-2021

Kriteria SMART-C
Spesific

Measurable

Keterangan:
Y = Persentase capaian kinerja
operational plan untuk masingmasing subkegiatan
N = Jumlah seluruh subkegiatan di
PD terkait

Achievable

Relevant

Time Bound

Continuously
Improve
jadwal penyelesaian
output sejumlah yang
direncanakan.

Capaian Kinerja Operasional Plan
PD diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Sesuai, apabila Kinerja
Operasional Plan bernilai 81100%;
2. Cukup sesuai, apabila Kinerja
Operasional Plan bernilai 6180%;
3. Tidak sesuai, apabila Kinerja
Operasional Plan bernilai di
bawah 60%.
Mengingat target indikator sasaran
PD ditentukan 100%, maka
dilakukan konversi terhadap hasil
perhitungan di atas, sebagai
realisasi indikator, sebagai berikut:
Sesuai = 100%
Cukup Sesuai = 50%
Tidak Sesuai = 0%
5

Persentase
kegiatan yang
penyerapan
anggarannya

76 persen merupakan standar
penilaian Baik, menurut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010

(Jumlah kegiatan
yang serapan
anggarannya
lebih dari atau
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No.

Indikator
Tujuan/Sasaran

2016-2021

Kriteria SMART-C
Spesific

76%

Measurable

Achievable

Relevant

Time Bound

Continuously
Improve

sama dengan
76% : jumlah
kegiatan
keseluruhan) x
100%

6

Tingkat kepuasan
pelayanan
kedinasan

mengukur kepuasan Sekretariat
Daerah dan SKPD terkait
pelayanan kedinasan yang
dilakukan bagian umum dan
protokol

Survey

7

Indeks kepuasan
SKPD terhadap
pemenuhan
kebutuhan sarana
prasarana
perkantoran

SKPD yang menjadi responden
adalah SKPD yang mendapatkan
sarana dan prasarana perkantoran
dari Bagian Perlengkapan. Indikator
ini juga mengakomodir kinerja
sekretariat perangkat daerah,
terkiat kepuasan SKPD terhadap
kinerja sekretariat perangkat
daerah dalam hal pengelolaan
sarana dan prasarana perkantoran.

(Jumlah kegiatan
yang serapan
anggarannya
lebih dari atau
sama dengan
76% : jumlah
kegiatan
keseluruhan) x
100%
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3. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Perumusan strategi untuk sasaran Bappeko dilakukan dengan melihat peta
posisi Bappeko sesuai penilaian faktor SWOT di awal perumusan isu
strategis. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, Bappeko termasuk pada
Kuadran I, yaitu PD yang disarankan mengutamakan strategi ekspansi.
Identifikasi rumusan strategi Bappeko berdasarkan faktor SWOT disajikan
dalam Tabel 6.
Gambar I
Peta Posisi Strategi Bappeko
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Tabel 6
Penentuan Alternatif Strategi
Peluang (O) :
Tantangan (T) :
1. Dukungan institusi pendidikan dan partisipasi lembaga lainnya 1. Sinkronisasi dan operasionalisasi peraturan perundangan terkait
Faktor Eksternal
terhadap perencanaan pembangunan
perencanaan pembangunan
2. Partisipasi
masyarakat
pembangunan

dalam

proses

perencanaan 2. Pemahaman PD terhadap tata cara penyusunan perencanaan

3. Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat untuk 3. Perubahan kebijakan pemerintah pusat/provinsi
mendukung perencanaan pembangunan
Faktor Internal

4. Kebijakan pusat terkait tata kelola pemerintahan yang baik

4. Validasi data dan informasi pembangunan

5. Dukungan pemerintah pusat/provinsi dan PD dalam menyusun
dokumen perencanaan
Kekuatan (S) :
1. Mekanisme kerja dengan adanya pembagian tugas

2. Jumlah dan kualifikasi pendidikan SDM

Alternatif Strategi :
Alternatif Strategi :
1. S3, S5 – O3 , O5
1. S1, S3, S5 – T2, T4
Penyelesaian penyusunan rencana tata ruang kawasan
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian
strategis dan rencana induk sektoral dan sinkronisasinya seusai
pembangunan lembaga pemerintahan.
target rencana
2. S4 – O4

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung proses
perencanaan dan monitoring
4. Sarana prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi
5. Kewenangan dalam perencanaan kota (perencanaan tata
ruang, strategi dan sektoral)
Kelemahan (W) :

Alternatif Strategi :

Alternatif Strategi :

1. Pemanfaatan dan analisis data dan informasi pembangunan

1) W1, W2, W3 – O2, O3, O4, O5

-

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian
pembangunan perangkat daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi dalam
perencanaan pembangunan
3. Kompetensi SDM di bidang perencanaan
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Tabel 7
Penentuan Strategi
No.

Sasaran

(1)

(2)

1

2

Optimalisasi sinkronisasi
perencanaan tata ruang
wilayah dengan rencana
rinci dan sektoral melalui
BKPRD

Terjaganya kesesuaian
muatan perencanaan dan
pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan

Indikator Kinerja
Sasaran
(3)

Strategi
(4)

Tingkat
keaktifan/partisipasi
BKPRD dalam
sinkronisasi perencanaan
dan pelaksanaan
pembangunan kota

Penyelesaian
penyusunan rencana
induk sektoral yang
direncanakan

Persentase SKPD yang
memiliki kinerja
Operasional Plan dengan
nilai “SESUAI”

Meningkatkan kualitas
perencanaan dan
pengendalian
pembangunan
perangkat daerah

Penyelesaian
penyusunan rencana
tata ruang kawasan
strategis yang
terintegrasi serta
penyelesaian
sinkronisasinya sesuai
target rencana
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Tabel 8
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG HANDAL DAN BERKUALITAS
MISI : Meningkatkan mutu perencanaan yang integratif dan implementatif berbasis teknologi informasi
Tujuan
Sasaran
Strategi
Meningkatkan
integrasi
perencanaan
antara rencana
tata ruang wilayah
(RTRW) dengan
rencana rinci dan
sektoral

Optimalisasi sinkronisasi
perencanaan tata ruang wilayah
dengan rencana rinci dan
sektoral melalui BKPRD

Meningkatkan
perencanaan yang
implementatif
dalam
mewujudkan tata
kelola administrasi
pemerintahan
yang baik

Terjaganya kesesuaian muatan
perencanaan dan pelaksanaan
program dan kegiatan
pembangunan

Kebijakan

Penyelesaian penyusunan
rencana induk sektoral yang
direncanakan

Penyusunan dan pemutakhiran rencana induk
sektoral berbasis teknologi informasi dan
Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam
perencanaan sektoral
Peningkatan upaya sinkronisasi dan integrasi
sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK.

Penyelesaian penyusunan
rencana tata ruang kawasan
strategis yang terintegrasi serta
penyelesaian sinkronisasinya
sesuai target rencana

Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam
perencanaan rinci tata ruang kota;
Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota
secara bertahap dan
Peningkatan upaya sinkronisasi dan integrasi
sistem perencanaan tata ruang berbasis TIK

Meningkatkan kualitas
perencanaan dan pengendalian
pembangunan perangkat
daerah

Meningkatkan pemahaman PD terhadap proses
dan dokumen perencanaan level PD jangka pendek
(tahunan)
Pemanfaatan teknologi untuk mengendalikan
pelaksanaan pembangunan
Meningkatkan kualitas data dan informasi
pembangunan
daerah
untuk
mendukung
perencanaan,
pengendalian
dan
evaluasi
pembangunan
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4. Keselarasan Renstra Bappeko Tahun 2016-2021 dengan RPJMD Kota
Surabaya Tahun 2016-2021
Tabel 9
Keterhubungan Renstra Bappeko dengan RPJMD
RPJMD

RENSTRA PD

VISI
SURABAYA KOTA SENTOSA YANG
BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING
GLOBAL BERBASIS EKOLOGI

VISI
MEWUJUDKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN YANG HANDAL DAN
BERKUALITAS

MISI 4
Mewujudkan penataan ruang yang
terintegrasi dan memperhatikan daya
dukung kota

MISI
Meningkatkan mutu perencanaan yang
integratif dan implementatif berbasis
teknologi informasi

MISI 8
Memantapkan tata kelola pemerintahan
yang baik
TUJUAN 4.1.
Mewujudkan sinkronisasi sistem penataan
ruang dan sistem pertanahan
TUJUAN 8.1.
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik
SASARAN 4.1.1.
Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi
rencana rinci dan rencana induk sektoral
dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

TUJUAN 1
Meningkatkan integrasi perencanaan antara
rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan
rencana rinci dan sektoral

SASARAN 8.1.2.
Meningkatkan tata kelola administrasi
pemerintahan yang baik

TUJUAN 2
Meningkatkan
perencanaan
yang
implementatif dalam mewujudkan tata kelola
administrasi pemerintahan yang baik
SASARAN 1.1.
Optimalisasi sinkronisasi perencanaan tata
ruang wilayah dengan rencana rinci dan
sektoral melalui BKPRD
SASARAN 2.1.
Terjaganya kesesuaian muatan perencanaan
dan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan

4.1.1.
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

2.1.
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

1) Menyelesaikan penyusunan seluruh
rencana induk sektoral.

1) Penyelesaian penyusunan rencana induk
sektoral yang direncanakan.

Dengan Arah kebijakan:
Penyusunan dan pemutakhiran
rencana induk sektoral berbasis

Dengan Arah kebijakan:
Penyusunan dan pemutakhiran
rencana induk sektoral berbasis
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RENSTRA PD

teknologi informasi

teknologi informasi

Optimalisasi peran Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
untuk koordinasi dalam perencanaan
sektoral

Optimalisasi peran Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
untuk koordinasi dalam perencanaan
sektoral

2) Menyelesaikan penyusunan seluruh
rencana rinci tata ruang kota yang
terintegrasi baik dalam skala lokal
maupun regional.
Dengan Arah kebijakan:

2) Penyelesaian penyusunan rencana tata
ruang kawasan strategis yang terintegrasi
serta penyelesaian sinkronisasinya sesuai
target rencana
Dengan Arah kebijakan:

Optimalisasi peran Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
untuk koordinasi dalam perencanaan
rinci tata ruang kota

Optimalisasi peran Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
untuk koordinasi dalam perencanaan
rinci tata ruang kota

Penetapan seluruh rencana rinci tata
ruang kota secara bertahap

Penetapan seluruh rencana rinci tata
ruang kota secara bertahap

Peningkatan upaya integrasi sistem
perencanaan tata ruang berbasis TIK

Peningkatan upaya integrasi sistem
perencanaan tata ruang berbasis TIK

8.1.2.
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
1) Meningkatkan efektivitas dan kinerja
lembaga pemerintahan melalui
peningkatan penatalaksanaan, tata kelola
administrasi dan kearsipan, kerjasama,
penyediaan sarana dan prasarana,
perencanaan dan pengendalian
pembangunan, serta regulasi untuk
mendukung pelayanan publik yang baik.
Dengan Arah kebijakan:
Melakukan tinjauan terhadap
kesesuaian lembaga beserta tugas
pokok dan fungsinya
Mengoptimalkan penyelenggaraan
ketatalaksanaan
Meningkatkan peran Kecamatan dan
Kelurahan untukmenyediakan data
pemerintahan secara tertib
administrasi
Memanfaatkan teknologi untuk
penataan, penyelamatan dan
pelestarian arsip
Melakukan kajian dan analisis untuk
rekomendasi kebijakan serta
melakukan monitoring dan evaluasi
atas implementasi kebijakan
Meningkatkan respon dan adaptasi
dalam fasilitasi kegiatan DPRD

2.1.
STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN
1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan
pengendalian pembangunan lembaga
pemerintahan
Dengan Arah Kebijakan:
Meningkatkan pemahaman PD
terhadap produk perencanaan
pembangunan yang partisipatif
Pemanfaatan teknologi untuk
mengendalikan pelaksanaan
pembangunan
Meningkatkan kualitas data dan
informasi pembangunan daerah
untuk mendukung perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan.
2) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
administrasi pemerintahan
Dengan Arah Kebijakan:
Membuat mekanisme analisa kebutuhan
dan ketersediaan administrasi perkantoran
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Membuat mekanisme analisa
kebutuhan dan ketersediaan sarana
dan prasarana yang berbasis
teknologi informasi
Meningkatkan respon dan adaptasi
dalam fasilitasi kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
Membuat mekanisme analisa
kebutuhan dan ketersediaan
administrasi perkantoran
Meningkatkan kerjasama dalam dan
luar negeri sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi PD
Meningkatkan pemahaman PD
terhadap produk perencanaan
pembangunan yang partisipatif
Pemanfaatan teknologi untuk
mengendalikan pelaksanaan
pembangunan
Melakukan harmonisasi dan
simplifikasi produk hukum secara
rutin
Meningkatkan kualitas data dan
informasi pembangunan daerah
untuk mendukung perencanaan,
pengendalian dan evaluasi
pembangunan
Program Perencanaan Ruang Kota

Program Perencanaan Ruang Kota

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data, Informasi dan
Statistik

Program Pengembangan Data, Informasi dan
Statistik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Kedinasan

Program Pembangunan dan Pengelolaan
Sarana dan Prasarana Kedinasan
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