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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Badan  Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karo sebagai salah satu Instansi 
pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah  
mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan  pembangunan di 
Kabupaten Karo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan 
komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kab 
Karo sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan pencapaian visi dan 
misi secara fungsional Bappedadituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam 
berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangungan daerah, baik dalam 
bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku 
selama 5 tahun maupun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang berlaku 
satu tahunan. 

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun 
rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan 
tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka 
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.  

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten 
Karo merupakan implementasi Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah 
menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat visi, 
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan 
Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan 
untuk menghasilkan rencana rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah 
dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di 
tingkat pusat dan daerah. 

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 menjelaskan bahwa 
Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman 
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
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Renstra BappedaKabupaten Karo Tahun 2016 – 2021 memuat visi, misi, serta 

tugas pokok dan fungsi instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu 

keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, dengan harapan dapat 

memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. 

Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan 

dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (stakeholders). 

Renstra Bappeda Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 secara umum memiliki tujuan 

memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi 

sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan visi, 

misi dan strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan 

jaman. Secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang 

dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan; menetapkan 

program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada 

masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan 

sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin 

hubungan yang baik dengan semua pihak. 

 
1.2. LANDASAN HUKUM 

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Karo 
tahun 2016-2021 berdasar pada ketentuan sebagai berikut: 

a. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
b. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

nasional. 
c. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
d. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 
e. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
f. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Daerah. 

g. 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;  

h. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 05 Tahun 2004 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. 

i. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021.  
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud Penyusunan Renstra 

Maksud penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Karo adalah : 

1.  Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Karo.  

2.  Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan 

tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan 

pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam kurun waktu 2016-2021 dapat tercapai.  

3. Sebagai pedoman umum dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf 

Bappeda untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam 

menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan 
proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Karo. 

4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karo 

dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.  
 

Tujuan Penyusunan Renstra 

a. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan,strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur 

penilaian kinerja Bappeda kabupaten Karo dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

b. Menyadari berbagai bentuk kekurangandan potensi yang dimiliki sebagai 

kelemahan dan kelebihan yang harus diperbaiki serta dikembangkan menjadi 

keperluan untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama. 

c. Memperbesar kontribusi Bappeda didalam meningkatkan kualitas perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Karo agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat 
berjalan lebih efektif, efisien, berkelanjutan dan berkeadilan 

d. Sebagai kerangka dasar penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Kabupaten Karo.  
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1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dukumen Renstra BappedaKabupaten Karo diformulasikan dalam sistematika 
penulisan sebagai berikut 

BAB I. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang. 
1.2. Landasan Hukum. 
1.3. Maksud dan Tujuan. 
1.4. Sistematika Penulisan. 

BAB II. Gambaran Pelayanan BappedaKabupaten Karo 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BappedaKabupaten Karo. 
2.2. Sumber Daya BappedaKabupaten Karo. 
2.3. Kinerja Pelayanan BappedaKabupaten Karo. 
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 

BappedaKabupaten Karo. 

BAB III. Isu-isu Strategis berdasarkan tugas dan fungsi 

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan 
BappedaKabupaten Karo. 

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

3.3.  Telaahan Renstra K/L  

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah  

3.5. Penentuan isu-isu strategis. 

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

4.1. Visi dan Misi BappedaKabupaten Karo 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten karo  

4.3. Strategi dan Kebijakan BappedaKabupaten Karo  

BAB V. Rencana program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok, Sasaran dan 
Pendanaan Indikatif 

BABVI. Indikator Kinerja BappedaKabupaten Karo yang mengacu pada tujuan dan 
Sasaran RPJMD 

BAB VII. Penutup. 
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDAKABUPATEN KARO 

2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi BappedaKabupaten Karo 

2.1.1. Tugas dan fungsi BappedaKabupaten Karo  

 Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo mempunyai fungsi : 

a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan  
b. Pengordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan  
c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah 
d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya 
 
Berdasarkan Peraturan Bupati Karo No. 177 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, 

Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo dan Akademi 
Kebidanan Kabanjahe. 
 

KEPALA BADAN 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peraturan ini, 
Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. Memimpin, merencanakan, mengatur, membina,mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas pokok badan kesekretariatan, bina program 
maupun urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, 
penanaman modal, statistik dan tata ruang sesuai dengan standar pelayanan 
minimal. 

b. Menetapkan, melaksanakan visi dan misi Badanuntuk mendukung visi dan misi 
Daerah; 

c. Menyusun dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Badan sesuai 

dengan visi dan misi Daerah; 

d. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkoordinasi 

dengan Instansi terkait dibawah koordinasi Tim Anggaran Pendapatan Daerah; 

e. Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam rangka 

percepatan penyelesaian tugas pokok dan sebagai bahan penetapan kebijakan 

pemerintah kabupaten karo. 
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f. Menyelanggarakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja perangkat 

daerah terkait,instansi vertikal terkait, yang ada didaerah, Propinsi dan Pusat 

maupun lembaga swasta dalam rangka kelancaran tugas pokok; 

g. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing; 

h. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat 

pada bawahan; 

i. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

perkembangan karier dan penilaian DP3; 

j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan berdasarkan realisasi Program Kerja 

untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

k. Bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan kerja 

perangkat daerah, 

l. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangan dan peraturan 

perundang-undang yang berlaku; 

m. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas badan 

termasuk laporan keuangan dan laporan kinerja Badan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah; 
n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

SEKRETARIAT 

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 
a. Merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinasikan dan 

mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, 

umum dan perlengkapan serta barang milik daerah  pada SKPD maupun 

kepegawaian; 
b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan perumusan kerja Badan 

berdasarkan program dan kegiatan masing-masing bidang, sub bidang dan sub 

bagian; 
c. Memberikan pelayanan teknis operasional dan pelayanan administrasi 

sesuaidengan petunjuk atasan kepada seluruh bidang, sub bidang dan sub bagian 

dalam lingkungan Badan; 
d. Mengkoordinasikan pelaporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatanmasing-

masing bidang, sub bidang dan sub bagian; 
e. Mengendalikan pendistribusian pelayanan naskah dinas dan mengkoordinasikan 

tugas-tugasbidang, sub bidang dan sub bagian sesuai dengan petunjuk atasan; 
f. Bertindak selaku pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya; 
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g. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan dalam rangka 

kelancaran penyelesaian pengelolaan naskah dinas; 
h. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan 

masyarakat; 
i. Menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 
j. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan unit kerja; 
k. Menyusun program internaldanpengelolaan data; 
l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan 

untuk bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karier dalam 

penilaian DP3; 
m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertangung jawaban pelaksanaan tugas-

tugas bidang; 
n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
 
(1) Kepala Sub. Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan 

keuangan; 

b. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan memverifikasi usulan Rencana Kerja 

Anggaran masing-masing Bidang dan mengacu kepada Prioritas Plafon Anggaran 

(PPA); 

c. Menghimpun dan memverifikasi usulan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

masing-masing Bidang berdasarkan Rencana Kerja Anggaran; 

d. Menyiapkan dan menyampaikan usulan penerbitan Surat Penyediaan Dana  

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 

e. Menghimpun dan menatausahakan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); 

f. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (PPK-SKPD); 

g. Menyusun laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah berkoordinasi 

dengan Pejabat Pelaksanaan Tehnis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(PPTK-SKPD) baik laporan prognosis realisasi keuangan, semesteran dan laporan 

keuangan akhir tahun; 

h. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing; 

i. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat 

kepada bawahan; 
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j. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

perkembangan karier dan penilaian DP3; 

k. Menyusun dan menerbitkan laporan pertanggungjawaban tugas sub bagian kepada 

Sekretaris; 

l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris. 

 
(2) Kepala Sub Bagian Data dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja sub bagian Data dan Pelaporan; 

b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana strategis badan; 

c. Mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan 

badan; 

d. Melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan 

badan; 

e. Mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-

masingunit kerja; 

f. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; 

g. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja badan; 

h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dan perencanaan; 

i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing; 

j. Memberikan pertunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat 

kepada bawahan; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagaibahanpertimbangan dalam meningkatkan 

perkembangan karier dan penilaian DP3; 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

m.Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas Sub Bagian 

kepada Sekretaris; 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 
(3) Kepala Sub. Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut : 

a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian; 

b. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat 

dinas dan pendokumentasian kegiatan badan; 

c. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan badan; 

d. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di 

lingkungan kerja; 
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e. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan 

perlengkapan kantor dan aset kantor lainnya; 

f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di 

lingkungan badan; 

g. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

inventarisasi barang-barang inventaris; 

h. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran; 

i. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data 

dan kartu kepegawaan di lingkungan badan; 

j. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta 

pemberian dan penghargaan; 

k. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, 

daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan 

kesejahtraan pegawai; 

l. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan, teknis 

dan fungsional; 

m. Melaksankan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas; 

n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai; 

o. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan 

fungsional; 

p. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan 

kepegawaian; 

q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

r. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing; 

s. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat 

kepada bawahan; 

t. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

perkembangan karier dan penilaian DP3; 

u. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

v. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub bagian kepada 

Sekretaris; 

w. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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BIDANG FISIK DAN PRASARANA 
(1) Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
  

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan bidang fisik sarana dan prasarana dan bidang tata ruang; 

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masimg-masing; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program Kerja 

berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepada 

kepala badan melalui Sekretaris; 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 

(2) Kepala Sub.Bidang Kepala Sub. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. sarana dan prasarana; 

b. Menyusun petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah; 

c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan 

sarana dan prasarana; 

d. Menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan pembangunan pada bidang 

pekerjaan umum, pengembangan prasarana wilayah, sumber daya alam, 

perumahan, perhubungan, pengairan, serta energi dan lingkungan hidup; 

e. Menyusun dan mengelola database informasi pembangunan daerah bidang 

sarana dan prasarana yang berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah; 

f. Menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang pekerjaan umum, 

pengembangan prasarana wilayah, sumber daya alam, perumahan, 

perhubungan, pengairan, serta energi dan lingkungan hidup; 

g. Melaksanakan pelayanan pemberian bimbingan dalam penyusun Renja, RKA 

dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub bidang sarana dan prasarana; 
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h. Melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan sarana dan 

prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, pengembangan prasarana 

wilayah, sumber daya alam, perumahan, perhubungan, pengairan, serta energi 

dan lingkungan hidup; 

i. Melaksanakn monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan 

sarana dan prasarana bidang pekerjaan umum, pengembangan prasarana 

wilayah, sumber daya alam, perumahan, perhubungan, pengairan, serta energi 

dan lingkungan hidup; 

j. Mengkoordinasi tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya masing-masing; 

k. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

l. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai  bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 

m.Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

n. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas Sub. 

Bidang kepada Kepala Bidang; 

o. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Kepala Sub.Bidang Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah bidang Penataan Ruang; 

b. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan 

Strategis (RTRKS); 

c. Menyusun rencana penetapan detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten (RTRWK); 

d. Melaksanakan Koordinasai penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi 

ruang kawasan dan atau lahan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang; 

e. Menyiapkan bahan dan menyusun penetapan kawasan strategis; 

f. Mengadakan sosialisasi dalam rangka pengembangan kesadaran dan tanggung 

jawab masyarakat terhadap penataan ruang terkait Norma, Standar, Prosedur, 

dan Kriteria; 

g. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan Pendidikan dan pelatihan di bidang 

pengembangan tata ruang; 

h. Melakukan penyebarluasan informasi pengembangan penataan ruang kepada 

masyarakat; 
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i. Menyiapkan bahan penyusunan RKPD dalam bidang tata ruang; 

j. Melaksanakan bimbingan dalam penyusunan Renja, RKA, dan DPA SKPD; 

k. Melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan prasarana pada 

bidang tata ruang; 

l. Melaksanakan monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan 

prasarana pada bidang tata ruang; 

m.Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 

n. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

o. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 

p. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub.Bagian berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

q. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas 

Sub.Bidang kepada Kepala Bidang; 

r. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

BIDANG EKONOMI 

(1) Kepala Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan , mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan bidang ekonomi dan pertanian dan  bidang jasa, tenaga kerja dan 

pemanfaatan SDA; 

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bawahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan realisasi program kerja 

untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada 

kepala badan melalui Sekretraris. 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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(2) Kepala Sub. Bidang Ekonomi dan Pertanian mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a. Menyusun rencana kerja sub bidang ekonomi dan pertanian; 

b. Menyusun petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah. 

c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan 

perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi pengembangan  

d. Menyusun dan mengelola data base informasi pembangunan daerah bidang 

eknomi dan pertanianyang berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah  

e. Menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang pengembangan dunia 

usaha (koperasi dan usaha kecil dan menengah,industri,perdagangan), 

pertanian tanaman pangan, peternakan,perkebunan,perikanan, ketahanan 

pangan  dan pariwisata:  

f. Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian bimbingan dalam penyusunan 

Renja, RKA dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub  bidang 

pengembangan dunia usaha (koperasi dan usaha kecil dan  menengah, industri, 

perdagangan),pertanian tanaman pangan, peternakan,perkebunan, perikanan, 

ketahanan pangan dan pariwisata; 

g. Melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan ekonomi yang 

meliputi bidang pengembangan dunia usaha(koperasi dan usaha kecil  

menengah, industri, perdagangan,pertanian tanaman pangan, peternakan, 

perkebunan, perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata; 

h. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanan 

pembangunan ekonomi yang meliputi bidang pengembangan dunia usaha 

menengah, industri, perdagangan,pertanian tanaman pangan , peternakan, 

perkebunan, perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata ; 

i. Mengkoordinasikan tugas- tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing – masing; 

j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karir dan penilaian DP3. 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian berdasarkan realisasi program 

kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

m.Menyusun dan memberikan   laporan pertangggungjawaban tugas –tugas Sub 

Bidang kepada Kepala Bidang. 

n. Meyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 



 

  14  
  

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KARO 2016-2021 
 

(3) Kepala Sub Bidang Jasa, Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA,mempunyai 

uraian tugas sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Jasa Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA 

b. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah  

c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan 

perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dalam lingkup kegiatan 

Jasa, Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA 

d. Menyusun dan mengelola data base  informasi pembangunan daerah bidang 

Jasa, Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA yang berkoordinasi dengan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah 

e. Menyiapkan bahan penyusunan RKPD dalam bidang Jasa, Tenaga Kerja dan 

Pemanfaatan SDA 

f. Menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan dalam penyusunan RENJA, RKA 

dan DPA SKPD dalam lingkup koordinasi sub Bidang pembangunan Ekonomi 

bidang Jasa, Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA 

g. Melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan ekonomi yang 

meliputi bidang Jasa, Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA 

h. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan 

ekonomi  yang meliputi bidang Jasa, Tenaga Kerja dan Pemanfaatan SDA 

i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 

j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan pengembangan karir dan penilaian DP3. 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

m.Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas Sub 

Bidang kepada Kepala Bidang. 
n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

BIDANG SOSIAL BUDAYA 

(1) Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan Bidang Kesehatan,Pendidikan dan Kesra serta Bidang 

Pemerintahan Umum. 

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 
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c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program Kerja 

untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya setelah yang ditetapkan yang berwenang. 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas bidang kepada 

Kepala Badan melalui Sekretaris. 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 
(2) Kepala Sub.Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesra mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja sub bidang Kesehatan,Pendidikan dan Kesejahteraan 

Rakyat; 

b. Menyusun petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah; 

c. Melaksanakan koordinasi kegiatanpenyusunan perencanaan pembangunan 

daerah bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera; 

d. Menyusun dan mengelola data base informasi pembangunan daerah bidang 

pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang 

berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah; 

e. Menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang pendidikan, kesehatan, 

kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 

f. Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian bimbingan dalam penyusunan 

Renja, RKA dan DPA SKPD pada bidang  pendidikan, kesehatan, kepemudaan 

dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera; 

g. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan sosial 

budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera; 
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h. Melaksanakan monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan 

sosial budaya pada bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera; 

i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 

j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

m.Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub bidang 

kepada kepala bidang; 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

(3) Kepala Sub. Bidang Pemerintahan Umum mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a. Menyusun rencana kerja sub bidang pemerintahan umum: 

b. Menyusun petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah 

c. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah dalam bidang pemerintahan umum yang meliputi kependudukan dan 

catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kebudayaan, kearsipan 

dan perpustakaan, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan 

kepegawaian serta pemberdayaan masyarakat desa. 

d. Menyusun dan mengelola data base informasi pembangunan daerah bidang 

kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, 

kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan, administrasi keuangan dan aset 

daerah, organisasi dan kepegawaian serta pemberdayaan masyarakat desa 

yang berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah 

e. Menyiapkan bahan penyusunan RKPD pada bidang pemerintahan umum yang 

meliputi kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam 

negeri, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan, administrasi keuangan dan 

aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta pemberdayaan masyarakat dan 

desa. 

f. Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian bimbingan dalam penyusunan 

Renja, RKA dan DPA SKPD pada bidang kependudukan dan catatan sipil, 
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kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kebudayaan, kearsipan dan 

perpustakaan, administrasi keuangan dan aset daerah, organisasi dan 

kepegawaian serta pemberdayaan masyarakat dan desa. 

g. Melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan sosial pada bidang 

kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, 

kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan, administrasi keuangan dan aset 

daerah, organisasi dan kepegawaian serta pemberdayaan masyarakat dan 

desa. 

h. Melaksanakan monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan 

sosial budaya pada bidang kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa 

dan politik dalam negeri, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan, administrasi 

keuangan dan aset daerah, organisasi dan kepegawaian serta pemberdayaan 

masyarakat dan desa. 

i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing 

j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

k. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3. 

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bagian berdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

m.Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub bidang 

kepada kepala bidang 
n. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan 

BIDANG PENANAMAN MODAL 
(1) Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai uraian tugas: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan Promosi, Kerjasama dan Pengawasan Investasi dan Bidang 

Peningkatan Potensi Investasi; 

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 

c. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas berdasarkan realisasi Program Kerja 

untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 



 

  18  
  

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KARO 2016-2021 
 

f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang 

tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang; 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada 

kepala badan melalui Sekretaris; 

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 

 
(2) Kepala Sub.Bidang Promosi, Kerjasama dan Pengawasan Investasi 

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:  

a. Menyusun rencana kerja sub bidang Promosi, Kerjasama Pengawasan 

Investasi; 

b. Menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk 

rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai 

dengan program pembangunan daerah, berkordinasi dengan pemerintah 

provinsi; 

c. Merumuskan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman 

modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi; 

d. Mengoodinasikan perumusan pelaksanaan kebijakan daeah di bidang meliputi 

penanaman mdal meliputi :  

 Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan 

tertutup, terbuka dengan persyaratan, mendapat prioritas tinggi   

 Penyusunan peta investasi daerah dan identifikasi potensi sumber daya 

daerah terdiri dari SDA, kelembagaan dan SDM termasuk pengusaha 

mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar. 

 Usulan dan pemberian insentif penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan 

non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.   

e. Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang 

penanaman modal; 

f. Melaksanakan, mangajukan usaha materi dan memfasilitasi rencana kerjasama 

dengan dunia usaha dan kerjasama Internasional di bidang Penanaman Modal; 

g. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian 

bimbingan dan Pembina promosi penanaman modal; 

h. Mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi; 

i. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan 

pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal; 

j. Memproses pemberian ijin usaha kegiatan penanaman modal dan non perijinan 

yang menjadi kewenangan kabupaten; 
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k. Mengkaji pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional,bagi penanaman 
modal yang menjadi kewenangan kabupaten; 

l. Mengkaji,merumuskan,dan menyusun kebijakan teknis pengendalian 
pelaksanaan penanaman modal; 

m.Melaksanakan pemantauan bimbingan,dan pengawasan pelaksanaan 
penanaman modal,berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah provinsi; 

n. Mengkaji,merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan 
pengembangan sistem informasi penanaman modal; 

o. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang 
terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan 
pemerintah provinsi; 

p. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan 
realisasi proyek penanaman modal; 

q. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah;  
r. Membina dan mengawasi pelaksanaan di  bidang sistem informasi penanaman 

modal; 
s. Melaksakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan,kerja 

sama luar negeri,promosi,pemberian pelayanan perizinan,pengendalian 
pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur 
pemerintah dan dunia usaha; 

t. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal; 
u. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan 

dalam lingkup sub bidang promosi kerja sama dan pengawasan investasi;  
v. Melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan meliputi bidang 

promosi, kerjasama dan pengawasan investasi; 
w. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan 

pembangunan yang meliputi bidang promosi, kerjasama dan pengawasan 
investasi; 

x. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 
bidang tugasnya masing-masing; 

y. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 
melekat kepada bawahan; 

z. Menilai Prestasi Kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3; 

aa. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub.Bagian berdasarkan realisasi program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya; 

bb. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub.Bidang 

kepada Kepala Bidang; 

cc. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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(3) Kepala Sub.Bidang Peningkatan Potensi Investasi mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerjasub bidang peningkatan potensi invenstasi 

b. Mengkaji,merumuskan dan menyusun kebijakan kemudahan penanaman modal 

terkait dengan potensi daerah  

c. Melaksanakan promosi penanaman modal terkait dengan potensi daerah baik di 

dalam negri maupun keluar negri 

d. Mengembangkan sistem informasi keberadaan peningkatan potensi daerah  

e. Menyusun kebijakan rencana pengembangan investasi terhadap keberadaan 

potensi daerah  

f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan 

dalam lingkup sub.bidang peningkatan potensi investasi  

g. Melaksanakan evaluasi kinerja perencanaan pembangunan meliputi 

peningkatan potensi investasi 

h. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan 

pembangunan yang meliputi bidangpeningkatan potensi investasi 

i. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing 

j. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan 

k. Menilai pretasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilain DP3  

l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang berdasarkan realisasi program 

kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya. 

m.Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub.bidang 

kepada kepala bidang 

n. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh atasan. 

 

BIDANG BINA PROGRAM,LITBANG DAN STATISTIK 
(1) Kepala Bidang Program,Litbang dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai 

berikut: 

a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanakan bidang penelitian dan pengembangan dan bidang bina program 

dan statistik 

b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

tugasnya masing-masing 

c. Merencanakan dan menyusun upaya pengembangan pembangunan wilayah 

desa dan kecamatan 
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d. Menilai prestasi  kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3  

e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan realisasi program kerja 

untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya 

f. Bertindak selaku pejabat pelaksana kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya 

setelah ditetapkan yang berwenang 

g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggung jawaban tugas bidang kepada 

kepala badan melalui sekretaris  

h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. 

 
(2) Kepala Sub Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai uraian tugas 

sebagai berikut: 

a. Menyusun rencana kerja sub bidang penelitian dan pengembangan  

b. Menyusun pedoman pelaksanaan perencanaan dan pengendalian 

pembangunan daerah 

c. Menyusun dan mengembangkan perencanaan pembangunan desa dan 

kecamatan  

d. Menyusun standar pelayanan minimal perencanaan dan pengendalian 

pembanguna daerah 

e. Menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengelolaan kawasan dan 

lingkungan perkotaan dan perdesaan  

f. Menyusun pedoman pelaksanaan manajemen dan kelembagaan 

pengembangan wilayah 

g. Menyusun dokumen perencanaan dan petunjuk pelaksanaan pengembangan 

wilayah tertinggal, perbatasan dan, kawasan prioritas, cepat tumbuh dan 

andalan 

h. Melaksanakan penelitian dan pengkajian masalah strategi dan pengendalian 

pembangunan daerah 

i. Merencanakan penelitian rencana kerjasama pembangunan antar daerah  

dengan swasta, dalam dan luarnegeri  

j. Mengadakan konsultasi rencana pelaksanaan kerja samapembangunan antar 

kecamatan dan atau desa dan antarakecamatan dan atau desa dengan swasta, 

dalam dan luar negri 

k. Menyusun penetapan perencanaan,penganggaran,dan penerapan standar 

pelayanan minimal(SPM) 

l. Menyusun penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan 

kapasitas daerah dan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas 

m.Koordinasi,Implementasi dan Fasilitasi rencana tindak peningkatan kapasitas  
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n. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing  

o. Memberikan pentunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan  

p. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilainan DP3  

q. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub.bagian berdasarkan realisasi program 

kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya 

r. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas sub.bidang 

kepada kepala bidang 

s. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh atasan 

   
(3) Kepala Sub Bidang Bina Program  dan statistikmempuyai uraian tugas 

sebagai  berikut: 

a. Menyusun rencana kerja sub bidang penyusunan program dan statistik; 

b. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten; 

c. Menyusun dokumen RPJPD dan RPJMDdan dokumen sejenis lainya; 

d. Menyusun dokumen kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran 

sementara; 

e. Menyusun dokumen RKPDdan dokumen sejenis lainya; 

f. Menyusun pedoman strategispeningkatan kinerja perencanaan programdan 

kegiatan pembangunan; 

g. Melaksanakan koordinasi peyusunan kabupaten karo Dalam Angka,Pendapatan 

Domestik Regional Bruto(PDRB)dan analisis input Output; 

h. Melaksanakan peyusunan peta dasar dan peta tematik yang dikompilasi 

kedalam album peta data spesial; 

i. Melaksanakan Kegiatan analisis perhitungan pencapaian indikator kinerja 

pembangunan daerah; 

j. Mengkompilasi hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan 

oleh bidang teknis; 

k. Melaksanakan peyusunan pedoman peyajian laporan kinerja SKPD; 

l. Melaksanakan peyusunanlaporan kinerja pemerintah daerah 

m.Melaksanakan peyusunan laporan pelaksanaan tugaspembantuan,dana 

dekonsentrasi dan dana alokasi khusus(DAK)pembangunan daerah. 

n. Meyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik 

o. Meyelenggarakan statistik sektoral. 

p. Melakukan pengembangan jejaring statistik khusus 
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q. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai dengan 

bidang tugasnya masing-masing; 

r. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan 

melekat kepada bawahan; 

s. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam 

meningkatkan perkembangan karier dan penilaian DP3 

t. Mengevaluasi palaksanaan kegiatan Sub Bagianberdasarkan realisasi Program 

Kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikut nya; 

u. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Sub Bidang 

v. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI 
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2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KAB. KARO 

Pegawai Bappeda Kab.Karo terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi 

jabatan struktural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah 
ditetapkan secara terperinci. 

Susunan kepegawaian dan perlengkapan Bappeda Kab. Karo adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kab. Karo 

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016 

  

 

NO. 

 

UNIT KERJA 

JENIS KELAMIN  

JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1 Kepala Bappeda Kab. Karo 1 - 1 

2 Sekretariat 4 5 9 

3 Bidang Program, Litbang & 

Statistik 

2 2 4 

4 Bidang Penanaman Modal - 4 4 

5 Bidang Ekonomi 1 3 4 

6 Bidang Sosial Budaya 3 2 5 

7 Bidang Fisik dan Prasarana 8 - 8 

 JUMLAH TOTAL 19 16 35 
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2.3 SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN  
 Sarana Prasarana kantor yang layak dipakai dikantor Bappeda Kab. Karo adalah 

sebagai berikut ; 
Tabel. 2.2 

Sarana/Prasarana Kantor Bappeda Kab. Karo 
No. Sarana / Prasarana Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

Mobil 

Sepeda Motor 

Meja 

Meja Rapat 

Kursi 

Kursi Rapat 

Komputer / PC 

Printer 

Laptop 

Filing Cabinet 

Lemari Kayu / Tempahan 

Rak Besi 

Mesin Ketik 

Rak / Lemari Buku 

Genset 

Penghisap Debu 

Sofa 

TV 

Camera Digital 

Faximili / Telephone 

Scanner 

GPS 

Plotter 

Digitizer 

Stabilizer 

Flash Disk 

Handycam 

Infocus 

External Hardisk 

Mesin Hitung 

 

2 

3 

54 

3 

84 

25 

14 

12 

20 

32 

1 

4 

3 

13 

1 

1 

1 

1 

10 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

12 

3 

1 

5 

2 
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2.4 Kinerja  pelayanan Bappeda Kabupaten Karo  

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kinerja Bappeda Kabupaten 

Karo berdasarkan target sasaran renstra periode sebelumnya  telah dituangkan 

kedalam program yang diantaranya adalah : 

1. Program pengembangan data dan informasi; 
2. Program kerja sama pembangunan; 
3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah danbesar; 
4. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah; 
5. Program perencanaan pembangunan daerah; 
6. Program perencanaan pembangunan ekonomi; 
7. Program pengendalian pemanfaatan ruang; 
8. Program perencanaan tata ruang. 

Sebagai lembaga teknis yang berperan dalam merumuskan kebijakan tentang 

perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Karo berperan dalam setiap 

proses tahapan pembangunan daerah. Bappeda menentukan kebijakan dan program 

dalam rencana pembangunan daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya Bappeda juga melaksanakan 

rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan yang dimulai 

dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan dan 

kabupaten, pelaksanaan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, penyusunan 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan bersama 

dengan Bagian keuangan dikoordinasikan Sekretaris Daerah,  serta pelaksanaan 

dokumentasi dan penyusunan statistik sektoral. Indikator sesuai urusan yang menjadi 

tugas dan fungsi Bappeda Kab.Karo di sajikan dalam tabel 2.3. Pencapaian Kinerja 

Pelayanan Bappeda Kab.Karo 
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Tabel 2.3 
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Berdasarkan tabel 2.3.diatas pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Kab. Karo secara 

umum dapat terlaksana, namun demikian belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, 

antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana dan pelaksanaannya untuk itu 

perlu terus dilakukan upaya perbaikan untuk mencapai keselarasan antara 

perencanaan dan penganggaran meski belum sepenuhnya sesuai harapan karena 

terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan, serta belum 

optimalnya mekanisme reward and punishment. Optimalisasi sumber daya manusia 

yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat 

meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan 

secara tepat, terarah dan dapat dilaksanakan sehingga kualitas dari dokumen 

perencanaan lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain dilihat dari 

output yang dihasilkan, kinerja Bappeda juga dapat dilihat dari realisasi anggaran 

selama tahun 2011 sampai dengan 2015. Penyerapan anggaran Bappeda dari tahun 

2011 sampai dengan 2015 jika dirata-ratakan maka rata-rata pertumbuhan anggaran 

sebesar 6% dan rata-rata pertumbuhan realisasi 10%. Adapun realisasi penyerapan 

anggaran dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Anggaran Pendanaan Pelayanaan Bappeda Kab.Karo mengalami peningkatan namun 

realisasi penyerapan anggaran perlu peningkatan karena adanya kegiatan yang tidak 

terlaksana sehingga untuk tahun-tahun tertentu terdapat penurunan realisasi anggaran 

maka untuk tahun berikutnya diharapkan Bappeda Kab.Karo dapat lebih meningkatkan 

kinerjanya. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas 

penyelenggaraan  perencanaan  tersebut meliputi: 

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan 

pembangunan antara lain: DPRD,LSM,Lembaga masyarakat tingkat desa,organisasi 

profesi, dan sektor swasta; 

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme 

perencanaan partisipasi; 

3.  Meningkatnya Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme 

penyusunan; 

5. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh 

Bappeda dan SKPD terkait. 

 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda 

Kab. Karo yang mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu, dokumen perencanaan 

yang tersusun,pelaksanaan rapat-rapat pembangunan dan peningkatan koordinasi 
perencanaan. 

          Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari 

meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda meliputi kapasitas SDM,sarana dan 

prasarana serta sistem perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku, meliputi: 

1.  Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan formal diklat fungsional 

2. Fasilitasi berbagai multi stakeholders di bidang perencanaan dan perumusan 
kebijakan pembangunan lainnya. 

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. 
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2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Karo 

Dalam upaya mendorong Bappeda menjadi lembaga yang mampu menjalankan 

peran dan tupoksinya ditengah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan maka beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan 
secara baik, antara lain 

1. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-
luasnya bagi daerah dalam perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan; 

2. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan perencanaan 

pembangunan di daerah; 

3. Kesempatan yang luas bagi peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui 

penyelenggaraan/pengiriman untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan 

gelar maupun non gelar; 

4. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder lainnya 

terhadap perencanaan pembangunan; 

5. Semakin berkembangnya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung 
perencanaan daerah.  

Disamping adanya peluang yang dapat dimanfaatkan terdapat berbagai tantanganyang 

perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan 

ke depan, tantangan tersebut  antara lain : 

1. Semakin meningkatnya pengawasan/kontrol dari berbagai elemen 

masyarakat/pemangku kepentingan dan juga DPRD terhadap berbagai kebijakan 
pembangunan; 

2. Munculnya berbagai Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang 

mengatur mekanisme perencanaan, kebijakan nasional yang berdampak pada 

perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan 

inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah; 

3. Belum optimalnya hasil perencanaan pembangunan daerah karena masih 

terdapatnya tumpang tindih perencanaan yang dilakukan oleh 

Badan/Dinas/Kantor; 

4. Tuntutan dan aspirasi masyarakatyang semakin beragam dengan berbagai 

kepentingan yang semuanya harus di tampung dan di perhatikan  

5. Perubahan paradigma perencanaan pembangunan yang menuntut perencana 

sebagai fasilitator dan mediator dalam menata inisiatif masyarakat; 

6. Belum optimalnya kegiatan evaluasi pelaksanaan pembangunan dalam 
memberikan kontribusi terhadap penyusunan kegiatan perencanaan selanjutnya. 
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Bappeda Kab. Karo 

 Secara normatif Bappeda Kabupaten Karo mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana 
dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 

a. Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan  

b. Pengordinasian Penyusunan Perencanaan Pembangunan  

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas 
dan fungsinya 

Tabel 3.1. 

Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Karo 

No. Tugas Fungsi Permasalahan 
1 Perumusan Kebijakan Teknis 

Perencanaan  
 

1. Belum optimalnya peran lembaga dalam 
menyusun kebijakan perencanaan untuk 
mengantisipasi perubahan, tantangan, 
peluang dan dinamika pembangunan 
daerah; 

2. Kurang optimalnya ketersediaan dan 
kualitas data untuk mendukung perumusan 
kebijakan dalam perencanaan 
pembangunan. 

3. Belum tersedianya pemanfaatan standar 
operasional perencanaan untuk 
mendukung pelaksanaan tupoksi 

4. Sinergitas antara perencanaan, 
penganggaran dan pelaksanaan belum 
optimal 

2 Pengordinasian Penyusunan 
Perencanaan Pembangunan  
 

1. Peran lembaga dalam koordinasi, 
sinkronisasi dan sinergitas pembangunan 
belum efektif baik antar sector dan antar 
fungsi maupun internal dan eksternal 

2. Adanya tumpang tindih tugas pokok dan 
fungsi Bappeda dengan lembaga/dinas dan 
instansi lain 

3. Persepsi dan kemampuan perencanaan 
yang belum sama dikalangan perangkat 
daerah 

4. Lemahnya koordinasi perencanaan antar 
SKPD 
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No. Tugas Fungsi Permasalahan 
  5. Perubahan peraturan perundang-undangan 

dan pedoman yang mengatur mekanisme 
perencanaan 

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi program-program 
pembangunan yang dikaitkan dengan 
dokumen-dokumen  perencanaan. 

3 Pembinaan dan Pelaksanaan 
Tugas di bidang Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

1. Belum adanya aturan hukum mekanisme 
perencanaan pembangunan daerah 
termasuk kalender perencanaan 
pembangunan daerah Kabupaten Karo 
dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai 
implementasi UU No. 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional 

2. Kurangnya staf yang terdidik secara 
fungsional dalam mengembangkan 
kreatifitas menularkan ide dalam membaca 
konsep rencana pembangunan Kabupaten 
Karo yang ingin dicapai serta 
memformulasikan ke dalam proposal 
dibidangnya masing-masing sebagai 
kelanjutan 

3. Masih kurangnya sIstem informasi 
perencanaan pembangunan yang memadai 
dalam upaya mendukung proses 
perencanaan yang efektif dan efesien 

4. Dalam pelaksanaannya perencanaan 
pembangunan sekarang tidak tepat 
waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, 
karena proses dan mekanismenya yang 
membutuhkan siklus waktu yang panjang 
dalam rangkaian kegiatan yang berurutan. 

5. Sarana dan prasarana yang masih terbatas 
dalam mendukung perencanaan 
pembangunan 

4 Pelaksanaan Tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan bidang tugas dan 
fungsinya 
 

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat 
politis yang harus diakomodasi dalam 
perencanaan maupun penganggaran 
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Tabel 3.2. 

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Bappeda 
Aspek Kajian Capaian/Kondisi 

saat ini 
Standar yang 

digunakan 
Faktor yang mempengaruhi Permasalan Pelayanan SKPD 

Internal (kewenangan SKPD) Eksternal (diluar kewenangan SKPD) 
1 2 3 4 5 6 

Penyusunan Dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo 
2005-2025 

0 Jumlah Dokumen 1. Adanya kewenangan perencanaan dan 
koordinatif antar sector dan fungsi menurut UU 
25 tahun 2004 

2. Adanya Perbup mengenai pembentukan 
Bappeda Kab. Karo 

3. Adanya sumber daya aparatur yang sebagian 
berpendidikan tinggi  

4. Dukungan dari kepala daerah untuk 
pembangunan jauh ke depan terhadap suatu 
perencanaan pembangunan dalam 
mendukung visi/misi Kabupaten Karo 

5. Tersedianya dokumen-dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 

6. Adanya nilai-nilai dalam organisasi seperti 
kebersamaan, inovasi dan responsive 

 

1. Penerapan otonomi daerah yang 
memberikan kesempatan 
berprakarsa seluas-luasnya bagi 
daerah dalam perencanaan dalam 
pelaksanaan pembangunan 

2. Dukungan Pemerintah Pusat dan 
Propinsi terhadap pelaksanaan 
perencanaan pembangunan di 
daerah; 

3. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, 
dunia Pendidikan dan stake holder 
lainnya terhadap perencanaan 
pembangunan; 

4. Semakin berkembangnya teknologi 
yang dapat dimanfaatkan untuk 
mendukung perencanaan daerah.  

5. Kondisi geografis dan letak strategis 
sangat mendukung untuk dijadikan 
objek perencanaan ke depan 

 

1.  Efektifitas peran lembaga dalam koordinasi, 
sikronisasi dan sinergitas pembangunan 
antar sector dan antar fungsi baik internal 
maupun eksternal 

2.  Belum optimalnya peran lembaga dalam 
menyusun kebijakan perencanaan untuk 
mengantisipasi perubahan, tantangan, 
peluang dan dinamika pembangunan 
daerah; 

3. Kurang optimalnya ketersediaan dan 
kualitas data untuk mendukung perumusan 
kebijakan dalam perencanaan 
pembangunan 

4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas 
SDM perencana dan sarana prasarana 

5. Belum sinkronnya antara perencanaan, 
penganggaran dan pelaksanaannya 

6. Belum tersedianya Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo yang 
telah ditetapkan menjadi Perda  

7. terbatasnya sumberdaya manusia di 
lingkungan Pemerintah Kota 
Blitaryangmemiliki kompetensi untuk 
melakukan perencanaanpembangunan, 
penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan 
secara baikdan akuntabel 

 

Penyusunan Dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) 2016-2021 

0 Dokumen 

Penyusunan Perda RTRW 
Kabupaten Karo dan Revisi Perda 
RTRW Kabupaten Karo 
 

0 Dokumen 

Penyusunan Dokumen RKPD 
 

5 Dokumen 

Penyusunan KUA dan KUPA 
 

7 Dokumen 

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang 
Kabupaten 
 

6 Dokumen 

Penyusunan Dokumen Monitoring, 
Pengendalian dan Evaluasi 
 

3 Dokumen 

Penyusunan Dokumen Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah 
 

3 Dokumen 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Bidang (Bidang fisik, 
Ekonomi dan Sosial Budaya) 
 

31 Dokumen 

Kegiatan Pendampingan/Assistensi 
program dan kegiatan substantive 
untuk Bidang Fisik, Ekonomi dan 
Sosial Budaya 

4 kegiatan 
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3.2   Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah 
terpilih. 

A. Visi Kabupaten Karo 
Sesuai dengan visi Bupati dan wakil Bupati terpilih maka visi pembangunan 

daerah jangka menengah Kabupaten Karo tahun 2016-2021 adalah: 
“Terwujudnya Masyarakat Sejahtera yang Berdaya Saing dan Berkarakter 

dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Budaya Karo” 
Visi pembangunan ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat 
masyarakat Kabupaten Karo dengan tetap mengacu kepada RPJM Nasional 2015-
2019 maupun RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018. 
 
Berdasarkan Visi diatas, penjelasan kata kuncinya adalah sebagai berikut : 

 Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Karo yang secara lahir dan batin 

mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan 

meningkatnya IPM, menurunnya tingkat kemiskinan serta meningkatnya indeks 

pemerataan pendapatan, dan menurunnya tingkat kejahatan baik kriminal maupun 

narkoba. 

 Berdaya Saing adalah kemampuan daerah untuk berkompetisi terkait pencapaian misi 

pembangunan daerah. 

 Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Budaya Karo adalah kondisi 

masyarakat yang berbudaya, berperilaku baik, taat kepada aturan serta menjunjung 

tinggi nilai-nilai luhur budaya Karo (sangap, ertuah bayak, mejuah-juah) 

 

B. Misi Kabupaten Karo 
Untuk mewujudkan visi di atas, ditetapkan misi pembangunan daerah 

Kabupaten Karo jangka menengah, sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter. 
2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang berwawasan 

lingkungan. 
3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan 

perekonomian daerah. 
4. Membangun Pemerintah Daerah yang  professional dan kompetitif melalui Tata 

Kelola Pemerintahan yang responsif. 
5. Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 
 

Penjelasan atas masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut: 
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter. 
Ditunjukan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, relegius, produktif 

dan berdaya saing melalui pengembangan potensi lokal serta berkemampuan dalam 
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memanfaatkan ilmu dan teknologi  

 
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan pariwisata yang 
berwawasan lingkungan. 
Melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata pemanfaatan secara efesien dan 

efektif ditujukan untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan 

perekonomian daerah serta memiliki daya saing guna mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Misi 3 
Meningkatkan pembangunan Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan 
perekonomian daerah. 
Ditujukan untuk pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai serta konektivitas 

wilayah guna mengakselerasi percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi berbasis 

potensi agribisnis dan pariwisata serta meningkatkan daya saing daerah dengan prinsip 

pembangunan berkelanjutan (sustainable development) 

 
Misi 4 
Membangun Pemerintah Daerah yang  professional dan kompetitif melalui Tata Kelola 
Pemerintahan yang responsif. 
Ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, 

efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Serta mewujudkan 

pemerintahan Kabupaten Karo yang bersih, bertanggungjawab (profesional), taat asas 

(peraturan dan perundangan) dan responsif. 

 
Misi 5 
Meningkatkan Koordinasi, Intergrasi dan Sinkronisasi (KIS) dalam Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana. 
Ditujukan untuk Meningkatkan penanganan penanggulangan bencana melalui koordinasi 

antar lembaga pemerintah dan semua program harus terintegrasi kedalam kebijakan daerah 

serta sinkronisasi  program pusat dan daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat 

dalam kesiapsiagaan antisipasi dampak yang terjadi. 

 Memperhatikan visi, misi serta program kepala daerah terpilih periode 2016-2021 

maka tugas dan fungsi serta kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

selaku unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan adalah 

mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah 

dari berbagai sektor untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.  
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3.3   Telaahan Renstra K/L  

Mengacu pada Perpres Nomor 47 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 

2007 menyebutkan bahwa tugas pokok Kementerian PPN/Bappenas adalah 

merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan 

nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.Selanjutnya, tugas pokok tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi, 

yaitu: 1)penyusunan rencana pembangunan nasional; 2) koordinasi dan 

perumusankebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 3) pengkajian 

kebijakanpemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 4) penyusunan 

programpembangunan sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan danBelanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan 

Departemen Keuangan;5) koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-

sumber pembiayaandalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk 

pembangunan bersamasamainstansi terkait; 6) koordinasi kegiatan fungsional dalam 

pelaksanaan tugasKementerian PPN/Bappenas; 7) fasilitasi dan pembinaan kegiatan 

instansipemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional; 8) 

penyampaianlaporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan 

fungsinyakepada Presiden; serta 9) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan 

administrasiumum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan 

tatalaksanasumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan 

rumahtangga. 

Pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mengerucut menjadi 

4(empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai (1) 

pengambilkebijakan/keputusan (policy maker), (2) koordinator, (3) think-tank, dan 

(4)administrator.Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan 

berbagaikegiatan strategis.Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, 

KementerianPPN/Bappenas menentukan kebijakan dan program dalam 

rencanapembangunannasional baik jangka panjang (RPJPN), menengah (RPJMN) 

maupun tahunan(RKP).Untuk rencana kerja pemerintah (RKP) yang bersifat tahunan, 

disusunberikut perkiraan anggarannya, sedangkan perkiraan anggaran untuk 

RPJMNdimulai sejak RPJMN 2010-2014.Selain tugas perencanaan tersebut, 

KementerianPPN/Bappenas juga berperan dalam turut menentukan 

kebijakankebijakanpenanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, 

sepertipenanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (climate change). 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenasharus 

memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaanRPJMN 2010-

2014 dan RKP, melalui penyusunan rencana pembangunan nasional(RPJMN, RKP) 
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yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dariPresiden/Pemerintah. 

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1)adanya tujuan, target, dan 

sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi,sinkronisasi dan sinergi 

antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsipemerintah, maupun antara 

pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dankonsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;serta 4) integrasi (keterkaitan) dan 

konsistensi antara pencapaian tujuanpembangunan nasional (RPJMN dan RKP) 

dengan tujuan pembangunan yangdilaksanakan oleh masing-masing fungsi 

pemerintahan baik di tingkat pusat(Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun 

daerah (RPJMD/RKPD/ RenstraSKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan 

tugastugas lainnya dariPresiden/Pemerintah dilihat dari sejauh mana tugas-tugas 

tersebut dimanfaatkanoleh Presiden/Pemerintah. 

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti 

KementerianPPN/Bappenas telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, 

target,sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung 

pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara sesuai amanat UUD 1945, yaitu 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, Visi 

KementerianPPN/Bappenas 2015-2019 adalah: Mewujudkan Kementerian 

PPN/Bappenas yangandal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian 

tujuan berbangsa danbernegara” 

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata 

dalambentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, 

adalah sebagai berikut: 

1.  Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka: 

 a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik\

 antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun

 antara pusat dengan daerah; 

  b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

 pelaksanaan dan pengawasan; 

  c.  mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 

d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

 berkelanjutan. 

2.  Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencanapembangunan 

nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitasterhadap permasalahan 

pembangunan, sebagai masukan bagi prosesperencanaan berikutnya dan atau 

untuk perumusan kebijakan pembangunandi berbagai bidang. 

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugasKementerian 

PPN/Bappenas. 
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Dari penjelasan diatas, keterkaitan Bappeda Kab. KarodenganBappenas sama-sama 

berperan dalam mengawal konsistensi antara perencanaan,penganggaran, 

pelaksanaan dan pengendalian; serta mengintegrasikan (keterkaitan)dan konsistensi 

antara pencapaian tujuan pembangunan nasional (RPJMN danRKP) dengan tujuan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsipemerintahan baik di 

tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupundaerah (RPJMD/RKPD/ 

Renstra SKPD). 
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3.4  Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan 

tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahanlingkungan strategis ditinjau 

dari Rencana Tata Ruang Wilayah.BadanPerencanaan Pembangunan Daerah 

sebagai salah satu SKPD yang diberiwewenang dalam penyusunan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Karo menghadapi beberapa beberapa kendala 

sebagaimana diuraikan pada tabel 3.4.berikut : 

Tabel.3.4 
Permasalahan Pelayanan Bappeda berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang 

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan 
 

No Rencana Tata Ruang 
Wilayah terkait Tugas 

dan Fungsi SKPD 

Permasalahan 
Pelayanan SKPD 

Faktor 

Penghambat Pendorong 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 Penyusunan Rencana 

Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Karo 

1. Efektifitas peran 
lembaga dalam 
koordinasi, sikronisasi 
dan sinergitas 
pembangunan antar 
sector dan antar 
fungsi baik internal 
maupun eksternal 

2. Belum optimalnya 
peran lembaga dalam 
menyusun kebijakan 
perencanaan untuk 
mengantisipasi 
perubahan, 
tantangan, peluang 
dan dinamika 
pembangunan 
daerah; 

3. Kurang optimalnya 
ketersediaan dan 
kualitas data untuk 
mendukung 
perumusan kebijakan 
dalam perencanaan 
pembangunan 

4. Belum optimalnya 
kualitas dan kuantitas 
SDM perencana dan 
sarana prasarana 

5. Belum sinkronnya 
antara perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaksanaannya 

6. Belum tersedianya 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Karo yang 
telah ditetapkan 
menjadi Perda Kab. 
Karo 

 

1. Adanya kepentingan-
kepentingan yang 
bersifat politis yang 
harus diakomodasi 
dalam perencanaan 
maupun penganggaran 

2. Adanya tumpang tindih 
tugas pokok dan fungsi 
Bappeda dengan 
lembaga/dinas dan 
instansi lain 

3. Persepsi dan 
kemampuan 
perencanaan yang 
belum sama dikalangan 
perangkat daerah 

4. Masih kurangnya sIstem 
informasi perencanaan 
pembangunan yang 
memadai dalam upaya 
mendukung proses 
perencanaan yang 
efektif dan efesien 

5. Perubahan peraturan 
perundangan dan 
pedoman yang 
mengatur mekanisme 
perencanaan. 

6. Belum optimalnya 
pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi program-
program pembangunan 
yang dikaitkan dengan 
dokumen-dokumen  
perencanaan 

7. Lemahnya koordinasi 
perencanaan antar 
SKPD 

1. Penerapan otonomi 
daerah yang 
memberikan 
kesempatan berprakarsa 
seluas-luasnya bagi 
daerah dalam 
perencanaan dalam 
pelaksanaan 
pembangunan 

2. Dukungan Pemerintah 
Pusat dan Propinsi 
terhadap pelaksanaan 
perencanaan 
pembangunan di 
daerah; 

3. Dukungan masyarakat, 
DPRD, LSM, dunia 
Pendidikan dan stake 
holder lainnya terhadap 
perencanaan 
pembangunan 

4. Kondisi geografis dan 
letak strategis sangat 
mendukung untuk 
dijadikan objek 
perencanaan ke depan 

5. Semakin 
berkembangnya 
teknologi yang dapat 
dimanfaatkan untuk 
mendukung 
perencanaan daerah 

6. Tersedianya dokumen-
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah, 
Propinsi dan Nasional 

7. Adanya penyelenggaraan 
mekanisme perencanaan 
pembangunan yang 
bersifat partisipatif 

   5. Sinergitas antara 
perencanaan, 
penganggaran dan 
pelaksanaan belum 
optimal 
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Kedudukan Bappeda adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dibidang 

perencanaan pembangunan.Setelah tersusun visi/misi dan tujuan serta sasaran yang 

jelas maka langkah selanjutnya adalah penilaian faktor internal dan eksternal 

Bappeda. 

Adapun faktor internal dan eksternal Bappeda adalah: 
1. Kekuatan (strength) yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif 

yang memungkinkan Bappeda Kab. Karo memenuhi keuntungan strategis 
dalam mencapai visi dan misi yang meliputi: 
a. Adanya kewenangan perencanaan dan koordinatif antar sector dan 

fungsi menurut UU 25 tahun 2004 
b. Adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Karo mengenai pembentukan 

Bappeda Kab. Karo sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas 
pokok dan fungsinya yang membantu Bupati didalam perencanaan, 
koordinasi dan evaluasi pembangunan. 

c. Adanya sumber daya aparatur yang sebagian berpendidikan tinggi 
sehingga menjadi visi jauh kedepan dan berdedikasi tinggi dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan. 

d. Adanya dukungan dari Kepala Daerah untuk pembangunan jauh ke 
depan terhadap suatu perencanaan pembangunan dalam mendukung 
visi/misi Kabupaten Karo. 

e. Adanya nilai-nilai dalam organisasi seperti kebersamaan, inovasi dan 
responsive. 

f. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda sebagai 
acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. 

g. Bappeda sebagai satuan kerja di daerah yang eksplisit tercantum dalam 
Undang-undang sehingga memiliki peran strategis. 

2. Kelemahan yaitu situasi ketidakmampuan internal yang mengakibatkan 
Bappeda Kab. Karo tidak dapat mencapai visi/misi. 
a. Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan 

kreatifitas menularkan ide dalam membaca konsep rencana 
pembangunan Kabupaten Karo yang ingin dicapai serta 
memformulasikan ke dalam proposal dibidangnya masing-masing 
sebagai kelanjutan; 

b. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum memadai dari segi 
kuantitas maupun kualitas; 

c. Belum tersedianya data dan informasi perencanaan yang akurat 
dibidang pembangunan; 

d. Lemahnya kemampuan evaluasi dan analisis serta penelitian dan 
pengembangan; 

e. Belum adanya aturan hukum mekanisme perencanaan pembangunan 
daerah termasuk kalender perencanaan pembangunan daerah 
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Kabupaten Karo dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai implementasi 
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional; 

f. Peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas 
pembangunan belum efektif baik antar sector dan antar fungsi maupun 
internal dan eksternal; 

g. Kurangnya partisipasi PTN maupun swasta dalam dalam proses 
perencanaan khususnya dalam bidang penelitian belum cukup berarti 
memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karo. 

3. Faktor eksternal Bappeda yang dianggap mampu mendukung upaya 
pencapaian visi dan misi Bappeda antara lain: 
a. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa 

seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dalam pelaksanaan 
pembangunan 

b. Dukungan Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap pelaksanaan 
perencanaan pembangunan di daerah; 

c. Dukungan masyarakat, DPRD, LSM, dunia Pendidikan dan stake holder 
lainnya terhadap perencanaan pembangunan; 

d. Adanya kewenangan perencanaan dan koordinatif antar sector dan 
fungsi menurut UU 25 tahun 2004 

e. Kondisi geografis dan letak strategis sangat mendukung untuk dijadikan 
objek perencanaan kedepan dalam membangun Kabupaten Karo 
sebagai kabupaten terencana. 

f. Semakin berkembangnya teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk 
mendungkung perencanaan pembangunan daerah. 

g. Harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif. 
4.  Faktor eksternal Bappeda yang dipandang berpotensi menghambat 

pencapaian visi dan misi Bappeda antara lain: 
a. Perundang-undangan yang sering berubah-ubah dan tidak segera 

ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya. 
b. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. 
c. Adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Bappeda dengan 

lembaga/dinas dan instansi lain 
d. Belum membudayakan transparansi (keterbukaan) dari dinas/instansi 

untuk mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemkab Karo. 

e. Persepsi dan kemampuan perencanaan yang belum sama dikalangan 

perangkat daerah. 

f. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur. 



 

  44  
  

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KARO 2016-2021 
 

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 
Perencanaan pembangunan Kabupaten Karo saat ini menjadi urusan daerah 

yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini mengingat 

perencanaan merupakan awal penyelenggaraan pemerintahan secara umum 

maupun pembangunan daerah khususnya.Kondisi perencanaan pembangunan 

daerah dapat dilihat dari kinerja aspek-aspek perencanaan daerah sebagai berikut : 
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perubahan perundang-undangan perencanaan pembangunan nasional 

berdampak padadokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti dokumen 

perencanaanpembangunan jangka panjang Kabupaten Karo danRencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karo2016-2021 serta 

dokumen perencanaan pembangunan lainnya. 

2. Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
Tidak jauh berbeda dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, 

dokumenrencana tata ruang wilayah dan penjabarannya perlu disesuaikan dengan 

perundang-undangan tata ruang. 

3. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah 
Monitoring dan evaluasi pembangunan daerah saat ini masih dilakukan secara 

manual,dengan mengandalkan laporan-laporan dari SKPD, sehingga 

perencanaanpembangunan yang berjalan belum dapat dikendalikan dan dinilai 

secara utuh,begitupun dengan pembangunan yang berasal dari dana APBD Propinsi, 

maupunAPBN, belum dapat dipantau karena keterbatasan data dan pelaporan yang 

diberikan SKPD. 

4. Penelitian dan Pengembangan 
Fungsi penelitian dan pengembangan daerah secara umum masih belum optimal 

sehingga perlu dilakukan peningkatan agar data dan informasi dalam perencanaan 

pembangunan lebih optimal dan uptodate.Disamping itu beberapa penelitian juga 

perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah, diantaranya mengenai indeks 

pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan dan bidang sosial lain. Sinergistas 

penelitian dan pengembangan masih belum optimal sehingga diharapkan penelitian 

pengembangan yang dilakukan dapat menyentuh kepada kebutuhan daerah. 

5. Pelayanan Ketatausahaan Bappeda 

Fungsirutin yang dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan 
perencanaanpembangunan daerah berupa, ketatausahaan, kepegawaian, sarana 
kerja dan keuanganselama ini berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 
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pemerintah daerah.Namun aspek kepegawaian masih dipandang belum optimal, 
mengingat sumber dayamanusia di Bappeda sebagai pelaksana urusan 
perencanaan daerah kurang didukungdengan tenaga yang profesional baik dari 
faktor pendidikan umum, maupunkemampuan keterampilan dari diklat teknis 
perencana. 
 
Isu-Isu Strategis 

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, 
regional,nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat 
manajerial untukmemelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka 
Bappeda KabupatenKaro dalam mengemban tugas dan perannya harus 
memperhatikan isu-isu yangberkembang saat ini dan lima tahun ke depan. Hal 
tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Karo, sehingga menuntut 
terjadinya perubahan peran Bappeda KabupatenKaro dalam orientasi dan 
pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dankoordinasi pembangunan 
sebagai upaya mendukung tercapainya visi pemerintah daerahKabupaten Karo tahun 
2016-2021. Perumusan isu-isu startegis disamping berdasarkan peluang dan 
ancaman yangterkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan 
kekuatan dan kelemahanlembaga/institusi Bappeda Kab. Karo dalam melaksanakan 
tugas pokok danfungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang 
berdasarkanpendekatan seperti diuraikan dalam misi UU 25/2004 tentang Sistem 
PerencanaanPembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan 
atau dasar dalammenentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima 
tahun ke depan sebagaiberikut : 

1. Perencanaan Pembangunan Tepat Guna Berbasis IPTEK yang Konsisten 
dalam Penganggaran dan Pelaksanaannnya 

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, arus globalisasi cenderung 
bergeraksemakin cepat. Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang 
tinggi, makadalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan 
ilmu pengetahuan danteknologi (IPTEK).Hal ini karena penerapan teknologi 
merupakan salah satu kunci utamadalam pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki 
secara optimal, serta sekaligus mampumenghasilkan barang dan jasa secara 
kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuansecara sistematis.Banyak 
permasalahan kritis dalam pembangunan bersifat spesifik pada 
wilayahtertentu.Dengan demikian, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas 
penggunaansumberdaya, maka perlu perencanaan pembangunan berbasis wilayah 
(spesifik lokasi).Melalui perencanaan pembangunan tepat guna spesifik lokasi 
diharapkan dapatmempercepat tujuan pembangunan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan denganefisiensi dan efektifitas yang tinggi.Dalam sistem 
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penganggaran selama ini, keterlibatan Bappeda adalah pada awalproses dalam 
bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian danevaluasi 
pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Bappeda diharapkan dapat terlibat 
penuhdalam sistem penganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan 
danpenganggaran serta pelaksanaannya. 

2. Penanggulangan Masalah Mendesak dan Berskala Besar Secara 
Komprehensif 

Bupati sering dituntut mengambil keputusan untuk menangani permasalahan 
yangmendesak seperti bencana alam, wabah penyakit menular, pemutusan 
hubungan kerja (PHK), kekurangan pangan kronis, pembentukan desa baru karena 
terjadinya disparitasantar desa. Di pihak lain, peran Bappeda membantu Bupati untuk 
mengkaji danmenyediakan alternatif kebijakan/keputusan belum berjalan 
optimal.Dalam upaya mengantisipasi permasalahan di atas, maka Bappeda 
harusmendukung berbagai kebijakan Bupati dengan kajian akurat mengenai dampak 
dariberbagai permasalahan yang mendesak tersebut.Selain itu, kemampuan 
Bappeda untukmelakukan deteksi dini dan respon cepat perlu dibangun secara 
komprehensif. Selain haltersebut Bappeda juga berperan untuk lebih meningkatkan 
perencanaan bottom-up untukmembangun partisipasi masyarakat terhadap kegiatan 
pembangunan yang diprakarsaipemerintah Kabupaten Karo. 

3. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi dalam Perencanaan dan 
PelaksanaanPembangunan 

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, 
transparan,akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan 
daerah, maka system pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan dalam proses 
perencanaan dan pelaksanaanpembangunan daerah, baik yang terkait dengan 
metodologi dan pelaksanaannya maupunpenggunaan dan tindak lanjut 
hasilnya.Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan 
evaluasipelaksanaan rencana pembangunan daerah seperti tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, dimaksudkan untuk 
: 
a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan yang dilakukan berbagai 

organisasipublik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan 
danpelaksanaan. 

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan 

danperencanaan program. 

c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran. 

d.  Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik. 

e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, 

danpelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektifitas perencanaan. 



 

  47  
  

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KARO 2016-2021 
 

Melalui pengendalian dan evaluasi yang efektif maka berbagai kekeliruan 

ataupenyimpangan dalam perencanaan dan atau kegagalan dalam pencapaian 

indikator keberhasilan terutama output dan outcome sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukandapat diketahui sedini mungkin, sehingga alternatif pemecahannya dapat 

segeradirumuskan dan diimplementasikanuntuk mencegah terjadinya dampak negatif 

yang lebihbesar. 

4. Bappeda Kab. Karo sebagai Lembaga yang Bersih, Transparan 
danAkuntabel, serta Learning Organization 

Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

menghendaki pergeseran peranan masyarakat yang lebih dominan dalam 

perencanaan dan pelaksanaanpembangunan. Dengan demikian, perludilaksanakan 

rekonstruksi kelembagaan Bappeda Kab.Karo berdasarkanprinsip good governance 

dengan tiga karakteristik utama, yaitu kredibilitas, akuntabilitasdan 

transparansi.Kebijakan pembangunan dirancang secara transparan dan melalui 

konsultasi publik,dilaksanakan secara transparan dan diawasi oleh publik, sedangkan 

pejabat pelaksanabertanggung jawab atas keberhasilan dan kebijakan tersebut. 

Dengan demikian,kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada kepentingan 

masyarakat banyak(demokratis) dan bebas dari praktek kolusi, korupsi, dan 

nepotisme (KKN).Demokratisasi kebijakan pembangunan dan pencegahan KKN 

melalui goodgovernance sangat bermanfaat untuk meminimalkan biaya ekonomi 

tinggi (high costeconomy) dan kegagalan pembangunan sebagai akibat dari 

kesalahan kebijakan. Dengandemikian, perekonomian akan lebih efisien dan 

pertumbuhan berbagai sektor pendukungakan dipercepat karena sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat/lapangan, bukan karenakeinginan atau dukungan 

pemerintah.Dalam upaya menerapkan prinsip good governance beberapa hal 

harusdiperhatikan, antara lain : 

a.  Kualitas (profesional) dan kuantitas pegawai Bappeda yang memadai. 

b. Perencanaan pengembangan sumber daya manusia Bappeda seyogyanya 

terarahdengan baik yang ditunjukkan dengan jelasnya strategi pengembangan 

danpelatihan (training & development), jenjang karir (career path), penilaian 

kinerja(performance management), serta sistem remunerasi dan kompensasi 

pegawai(compensation & benefit). Integrasi aspek-aspek tersebut merupakan 

kuncikeberhasilan terciptanya sumberdaya aparatur Bappeda yang mampu 

menjawabkompleksitas permasalahan pembagunan dan dinamika perubahan 

yang terjadi dalamlima tahun kedepan. 
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c. PenerapanStandard Operational Procedure (SOP) lingkup Bappeda Kab. Karo 
untuk mendukung peningkatan kinerjadalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

d.  Penerapan insentif berbasis kinerja (IBK). 
Bappeda, sebagai lembaga perencana, menentukan arah kebijakan 
pemerintahdaerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar 
pelaksanaan pembangunanberjalan melalui jalur yang efisien dan efektif.Oleh karena 
itu, peningkatan kemampuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan 
Bappeda menjadi usaha yang sangatpenting, karena perencanaan yang berdaya 
guna dan behasil guna sangat bergantung padakualitas pengetahuan dan 
keterampilan sumber daya aparaturnya.Komitmen semua insan Bappeda untuk 
menjadikan lingkungan/organisasipembelajaran (learning organization) dalam semua 
aspek termasuk penerapan good governance.Terbentuknya Bappeda berkualitas 
akan menjadikanmagnet untuk merekrut dan mempertahankan talenta-talenta terbaik 
untukmengembangkan karier dan berkontribusi di dunia perencanaan dan 
pelaksanaanpembangunan di Kabupaten Karo. Selain itu, keberadaan Bappeda 
sebagaikoordinator dan fasilitator baik perencanaan dan pelaksanaan maupun 
penganggaranpembangunan akan diakui secara penuh oleh pemerintah daerah, 
stakeholders dan publicsecara keseluruhan. 

5. Kemampuan Menghadapi Perubahan Multi Dimensi ke Depan dalam 
Menyusun Perencanaan dan Merumuskan Kebijakan Pembangunan 

Struktur organisasi Bappeda saat ini telah mencapai bentuk yang optimal 
dalam artiberdasarkan cakupan bidang tugas dan fungsinya sudah memenuhi kriteria 
organisasi yangdisyaratkan, yaitu tugas dan fungsi lebih terfokus, ramping struktur 
dan kaya akan fungsi,sehingga akan tetap dipertahankan untuk periode lima tahun 
ke depan. Keberadaansekretariat dan lima bidang (Bidang Fisik, Bidang 
Ekonomi,dan Bidang Sosial Budaya, Bidang Penanaman Modal dan Bidang 
Program, Litbang dan Statistik) telahsesuai dan dapat mendukung fungsi-fungsi 
perencanaan, pengendalian dan evaluasipembangunan secara utuh, walaupun 
membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM danfasilitas.Untuk menjawab 
perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiapbidang harus mampu 
mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusunperencanaan dan 
merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tupoksi masingmasingdalam 
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Ke depan, pengembangan kelembagaan 
Bappeda ditekankan pada peningkatankapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, 
serta efisiensi dan efektifitas pengelolaansumber daya yang dimiliki. Peningkatan 
kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaanantara kebutuhan dan ketersediaan 
sarana dan prasarana di lembaga.Anggaran berbasis kinerja adalah dasar dari 
pengembangan sistem penganggaranmasa depan. Sasaran dan indikator 
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pencapaian hasil dari program pembangunan perludipersiapkan secara jelas dan 
terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasisecara konsisten. 

6.  Pemantapan Komunikasi Publik dan Stakeholders tentang Produk-
produkPerencanaan dan Hasil-hasil Kajian Stratejik Pembangunan 

Kinerja, citra publik, dan kepuasan idealistik Bappeda sebagai 
lembagaperencanaan sangat ditentukan oleh pemanfaatan produk perencanaan dan 
hasil kajianstratejik pembangunan serta dampak yang dihasilkannya.Bappeda baru 
dapat dikatakanberhasil dalam mengemban misi institusionalnya bilamana produk-
produk perencanaandan hasil-hasil kajian strategi pembangunan adalah baik, 
rasional dan diterima sertabermanfaat bagi semua pihak dan berdampak besar 
dalam mewujudkan tujuanpembangunan daerah Karo.Oleh karena itu, Bappeda 
harus melakukan segala upayauntuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian 
stratejik pembangunan tidak sajaberdaya guna dan berdaya hasil tetapi juga 
diketahui dan dimanfaatkan secara luas olehstakeholders dan publik.Untuk itu, 
sosialisasi produk perencanaan dan hasil kajian strategiharus ditingkatkan melalui 
komunikasi tatap muka.Komunikasi tatap muka merupakan kegiatan 
yangmemungkinkan terjadinya dialog antara penyaji yang menyampaikan informasi 
dankhalayak peserta (stakeholders dan publik).  

7. Pemantapan Peran Bappeda selaku Motivator, Koordinator, 
Fasilitator,Komunikator, Administrator, serta Think Tank Perencanaan dan 
PelaksanaanPembangunan 
 Peran Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

perluditingkatkan seperti dijelaskan sebagai berikut : 

a. Selaku Motivator 
Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut sertadalam menentukan 
kebijakan-kebijakan pembangunan daerah, yang diorientasikankepada perubahan 
kondisi masyarakat Karo yang lebih maju. Dengandemikian Bappeda harus mampu 
menjadi motor penggerak di daerah untukmenggunakan segala sumber daya yang 
tersedia baik di lingkungan internal daneksternal dalam menghasilkan produk-produk 
perencanaan pembangunan yangberkualitas dan akuntabel. 
b. Selaku Koordinator, 
Perlu dipertegas dan diberdayakan tidak saja dalammengkoordinasikan perencanaan 
antar SKPD di tingkat kabupaten tetapi jugapenganggaran dan pelaksanaannya. 
c. Selaku Fasilitator 
Bappeda diharapkan menjalin kerjasama dengan seluruhstakeholdersbaik di tingkat 
pusat maupun di tingkat provinsi termasuk pihakswasta. 
d. Selaku Komunikator 



 

  50  
  

RENSTRA BAPPEDA KABUPATEN KARO 2016-2021 
 

Bappeda diharapkan secara aktif melakukan sosialisasitentang produk-produk 
perencanaan dan hasil-hasil kajian stratejik. 
e. Selaku Administrator 
Bappeda diharapkan : 
(1) terus meningkatkan kualitaspengelolaan tahapan/proses perencanaan, 

pengendalian dan evaluasi pembangunan; 
(2) secara aktif menyusun dan menginformasikan sistem prosedur pelaksanaan;  
(3) peran aktif sebagai penyusun kebijakan dan pemantau pelaksanaan 

pembangunan;dan 
(4) peran aktif sebagai penyusun kebijakan pelaksanaan good governancedalam 

pelaksanaan APBD dan APBN. 
f. Bappeda diharapkan sebagai agen pembaharuan yang ikut serta 
dalammenentukan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah.Baik 
kebijakanpembangunan jangka panjang, menengah dan rencana tahunan, 
harusmampu berperan sebagai motivator penggerak untuk memberdayakan 
segalasumber-sumber daya di lingkup Bappeda. 

3.5 Kondisi yang Diharapkan dan Proyeksi ke Depan 
Sebagai institusi perencana pembangunan daerah, Bappeda kedepan 
diharapkanmemliki kemampuan perencanaan yang profesional, amanah dan 
aspiratif. Untuk itukedepan : 
1. Bappeda harus mampu menjadi pilar utama, yang secara profesional 

melaksanakandan mengkoordinasikan tugas dan fungsi dalam menyusun 
perencanaan makrostrategis daerah yang dilandasi oleh berbagai data dan 
informasi yang dibutuhkanyaitu berupa data dan fakta mengenai realita persoalan 
yang tengah dihadapiKaro saat ini dan masa yang akan datang. 

2. Bappeda harus mampu memastikan bahwa perencanaan yang disusun 
memperhatikandengan seksama berbagai aspirasi stakeholdersdaerah, termasuk 
didalam prosesnyamemberikan ruang bagi partisipasi publik seluas-luasnya. 

3.  Bappeda harus mampu memastikan bahwa kualitas hasil perencanaan yang 
disusunmemenuhi prinsip obyektifitas dan rasionalitas untuk dapat dilaksanakan, 
sehinggadapat dijadikan arah dan pedoman dalam melaksanakan aktifitas 
pembangunan didaerah 

4.  Bappeda harus memastikan bahwa dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat 
dijabarkan (breakdown) kedalam perencanaan yang bersifat teknis operasional 
untukmemastikan bahwa tujuan dan sasaran dari target-target yang ditetapkan 
dapat dicapai. 

5.  Bappeda harus memastikan pula proyeksi kapasitas sumber daya (resources) 
yangdiperlukan dalam aktifitas pembangunan daerah yang dalam tahapan 
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implementasinyapenganggarannya bersama-sama dengan tim anggaran 
pemerintah daerah, sehinggadiharapkan pencapaian target-target sasaran yang 
akan dicapai dapat dipenuhi sesuaikebutuhan secara proporsional. 

6. Bappeda harus melakukan fasilitasi dan advokasi dalam proses 
penyusunanperencanaan teknis pada tingkat SKPD yang diterjemahkan dalam 
Renstra SKPD, danRenja SKPD sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan 
berdasarkan urusan masing-masingyang dimaksudkan untuk memastikan bahwa 
dokumen perencanaanpembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dapat 
dijabarkan secara teknis danselanjutnya dapat menjamin tercapainya terget-
target capaian sasaran yang telahditetapkan. 

7.  Bappeda harus mampu melakukan aktifitas pengawasan dan pengendalian 
secaraefektif melalui kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap setiap 
dokumenperencanaan yang telah dibuat baik yang bersifat makro strategis 
(RPJPD, RPJMD,Renstra masing-masing SKPD) maupun yang bersifat mikro 
atau tahunan (RKPD, danRenja SKPD) dalam proses implementasinya, apakah 
prioritas program dankegiatanyang akan dilaksanakan sesuai dengan dokumen 
perencanaan yang telah ditetapkan(terjaga sinergisitasnya). 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.1  Visi dan Misi SKPD 

VIsi Bappeda Kab. Karo adalah 
“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG 
BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL”. 
 Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas : 

Perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi 

beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai 

berikut : 

 Berbasis kondisi lokal 

Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk 

menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal.Hal ini 

dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah akomodatif terhadap 

dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat 

mewujudkan visi daerah yaitu mewujudkan masyarakat mandiri dan kompetitif. 

 Mendukung perencanaan pembangunan nasional 

Perencanaan pembangunan nasional daerah harus tetap pada kerangka arah 

perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan 

pembangunan nasional. 

 Akomodatif terhadap dinamika global 

Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global 

dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally).Hal ini 

dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah 

yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan 

kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi. 

 Perencanaan Pembangunan daerah yang Transparan : 

Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan 

menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses 

perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh 

informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara 

langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan 

 Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : 
Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara 

obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan 

konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua 
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pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan 

keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak 

langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan 

pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan 

mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan 

terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang 

merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. 

 Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel : 
Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara 

kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. 

Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan (account) terhadap 

sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil 

perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga 

dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan 

daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem 

perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, 

dan top down-bottom up. 

 
1. Pendekatan Politik 

Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya 

dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi 

rencana strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. 

Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis 

yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan. 
 

2. Pendekatan Teknokratik 
Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir 

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu 
 

3. Pendekatan Partisipatif 
Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders) terhadap pembangunan.Dengan demikian pendekatan partisipatif 

mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta 

menentukanperencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang 

didasarkan pada bentuk-bentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan 

masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses 

perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya 
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manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh 

masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan perencanaan dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat. 

 
4. Pendekatan Top Down-Bottom Up 

Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari 

bawahke atas ( bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang 

seharusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari 

atas ke bawah (top down)adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara 

penjabaran rencana induk kedalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di 

bawah “ adalah penjabaran rencanainduk yang berada “di atas“. Proses 

berjenjang diharapkan dapat mempertajamanalisis diberbagai tingkat musyawarah 

perencanaan pembangunan. Dengan demikian,perencanaan dari “atas ke bawah“ 

yang memberikan gambaran tentang perkiraandan kemungkinan-kemungkinan 

yang ada diinformasikan secara berjenjangsehingga proses perencanaan “ dari 

bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dariatas ke bawah “, begitu pula 

sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harusmemperhatikan 

perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasikebutuhan riil 

masyarakat.Bappeda sebagai institusi perencana berperan sebagai pelaksana 

fungsimanajemen di bidang perencanaan dan bertanggungjawab atas hasil 

perencanaansebagai wujud manifestasi dan pelaksanaan manajemen 

pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses 

perencanaan pembangunan secaraintensif dan menyeluruh serta senantiasa 

melakukan kajian dan analisis dalam rangkamengevaluasi hasil perencanaan yang 

telah dirumuskan. Dalam hal ini lembagaperencana tidak hanya bertindak sebagai 

“penampung” berbagai usulan rencana dariSKPD lainnya, tetapi harus mampu 

bertindak tegas sebagai “motor penggerak” yangdapat mengakomodasi, 

menganalisis, dan menjabarkan permasalahan pembangunan.Oleh karena itu 

Bappeda juga memiliki 2 (dua) pendekatan perencanaansesuai dengan instrumen 

pembangunan yaitu aspek keuangan (kewilayahan) dan nonkeruangan 

(bidang/sektor pembangunan), dimana orientasinya akan menekankan pada suatu 

perpaduan dan keseimbangan kedua pendekatan yaitu 

pendekatanspatial/kewilayahan dan pendekatan bidang/sektor pembangunan. 

 

Visi dijabarkan lebih lanjut kedalam misi akan menjadi tanggung jawab Bappeda Kab. 

Karo.Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi 
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pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.Oleh karena itu misi 

Bappeda Kab. Karo dirumuskan sebagai berikut: 

 

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan 
melaksanakan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang tepat 
waktu, efisien dan efektif, partisipatif yang tanggap terhadap perubahan 

2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) 
perencana pembangunan. 

3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan, monitoring dan evaluasi 
melalui kerjasama antar lembaga dan antar daerah. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan. 
 
Penjelasan masing-masing misi : 
1. Misi Kesatu : 

Sebagai “motor” penggerak perencanaan, SDM perencana pembangunan 

menjadi sangat penting, dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan 

pembangunan. Kualitas perencanaan sangat tergantung pada kemampuan dan 

keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat 

intersektoral, multidisipliner, dan berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam 

mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.Peningkatan 

profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, 

logika dan etika. 
 

2. Misi Kedua : 
Perencanaan pembangunan daerah merupakan sub sistem dari sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan 

mengedepankan pada pendekatan perencanaan partisipatif yang berlandaskan 

pada prinsip keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan 

(stakeholders) dengan menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan. 

Pemantapan sistem perencanaan pembangunan daerah ditempuh dengan 

mengedepankan partisipasi aktif stakeholdersagar mampu menghasilkan 

perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif, dan holistik atau 

menyeluruh, sehingga mampu memberikan arah kebijaksanaan pembangunan 

dan menciptakan iklim kondusif bagi keterlibatan aktif stakeholders dalam 

keseluruhan proses pembangunan daerah 
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3. Misi Ketiga : 
Institusi perencana harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam 

bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu 

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif 

dan menyeluruh.  
 

4. Misi Keempat : 
Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh 

karena itu, institusi perencana pembangunan harus dapat meningkatkan 

kemampuan menyediakan data atau informasi pembangunan dengan cepat, 

tepat dan akuratserta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian 

perencanaan yang telah dirumuskan 
 
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab. Karo 
 
4.2.1 Tujuan 
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan 

sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi 

sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di 

masa mendatang.Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran 

yang ingindiraih dari masing-masing misi. 
4.2.2 Sasaran 
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, 

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang 

ditetapkan. 
 
Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kab. Karo beserta 

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 
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4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Kab. Karo 
4.3.1 Strategi SKPD 

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang 

pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah 

dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan 

merupakanrangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan 

dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. 
 

4.3.2 Kebijakan SKPD 

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan 

suatu sasaran atau maksud tertentu.Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya 

merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk 

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya 

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi 

satuan kerja perangkat daerah. 

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan lima tahun mendatang disajikan pada 

tabel 4.2  
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai 

setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam 

program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan 

fungsi Bappeda Kab.Karo. (tabel terlampir) 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KAB. KARO YANG MENGACU PADA TUJUAN 
DAN SASARAN RPJMD 

 

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas, Bappeda 

akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa 

keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja 

dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. 

Indikator kinerja dapat juga berfungsi : 

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex- 

ante),tahap pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan 

berfungsi(expost). 

2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai 

dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. 

 

Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap 

kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator 

kinerja yang sering dipakai, yaitu: 

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, 

sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. 

2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari 

suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik. 

3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran pada jangka menengah. 

4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari 

pelaksanaan kegiatan. 

5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif maupun 

negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan. 

 

Adapun indikator kinerja Bappeda Kab. Karo yang mengacu pada tujuan dan sasaran 

RPJMD dapat dilihat pada tabel 6.1 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

 Rencana Strategis Bappeda Kab. Karo Tahun 2016 – 2021 merupakan dasar 

pedoman rencana jangka menengah kedua yang dalam penerapannya 

dioperasionalkan melalui Rencana Kerja (Renja). Dengan demikian, berbagai bentuk 

strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan 

dalam dokumen Rencana Strategis ini harus dapat dimplementasikan secara tuntas 

dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan demi mewujudkan visi, misi, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Renstra ini adalah 

dokumen yang dipergunakan Kepala Bappeda dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi Bupati serta merupakan dokumen kesanggupan dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya untuk mendukung proses pelaksanaan pembangunan daerah 5 

tahun kedepan (2016– 2021). 

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan ringan 

maka  Bappeda sebagai salah satu Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai 

tugas mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah tentunya harus 

berupaya semaksimal mungkin dengan cara menjadikan rencana strategis ini 

sebagai pedoman yang tidak dapat ditawar-tawar lagi,  mengingat bahwa Rencana 

Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Bappeda 

tetapi juga bagi segenap pihak - pihak yang berkepentingan dengan proses 

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karo. Di lain pihak Rencana 

Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja 

tahunan dan lima tahunan Bappeda Kab. Karo. Dengan demikian, setelah rencana 

strategis ini ditetapkan, Bappeda Kab. Karo telah mempunyai pedoman atau arah 

yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka 

menengah dan rencana pembangunan tahunan. 

 


