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M Fadli.2022.Analisis Kebijakan Proses Perencanaan Pembangunan 
Pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Skripsi Program 
Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh:Dr. Muhammad Ikram Idrus, M.Si 
dan Ismail Rasulong,SE., MM 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan proses 
perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi 
Selatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan data dikumpukan melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif 
kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan 
di Kabupaten Pinrang sudah efektif karena berdasarkan dengan data pada 
dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan data dokumen Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai 
tugas dan fungsi Badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang. 
Kebijakan dalam pelaksanaan program dengan mewujudkan tatakelola 
pemerintah yang baik berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dimulai 
dari tahap penyusunan perencanaan dengan cara atas ke bawah (top down) dan 
bawah ke atas (bottom up) dan melibatkan SKPD-SKPD di Kabupaten Pinrang, 
pengendalian pelaksanaan dengan cara memantau pelaksanaan sesuai dengan 
visi misi perencanaan dan tujuan perencanaan, dan evaluasi pembangunan 
dengan cara melaporkan hasil evaluasi pembangunan kepada gubernur 
sekaligus gambaran untuk pembangunan kedepannya agar lebih efektif. 

 
 
 

Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan Dan Perencanaan Pembangunan 



ABSTRACT 
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M Fadli. 2022. Policy Analysis of the Development Planning Process of the 
Pinrang Regency Government, South Sulawesi Province. Thesis of 
Development Economics Study Program, Faculty of Economics and 
Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by:Dr. 
Muhammad Ikram Idrus, M.Si and Ismail Rasulong, SE., MM 
The purpose of this study was to determine the policy of the development 
planning process of the Pinrang district government, South Sulawesi province. 
This type of research is qualitative and data is collected through observation, 
interviews and documentation, and analyzed by qualitative descriptive. 
The results of the study indicate that the development planning process in 
Pinrang Regency has been effective because it is based on the data in the 
Strategic Plan (Renstra) document and the Regional Government Work Plan 
(RKPD) document which describes the implementation of the RPJMD according 
to the duties and functions of the regional development planning agency in 
Pinrang Regency. Policy in program implementation by realizing good 
governance based on Permendagri Number 86 of 2017 starts from the planning 
stage in a top-down and bottom-up way and involves SKPD-SKPD in Pinrang 
Regency, controlling implementation by how to monitor implementation in 
accordance with the vision and mission of planning and planning objectives, and 
evaluate development by reporting the results of the development evaluation to 
the governor as well as an overview for future development to be more effective. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Undang- 

Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak 

1 Januari 2001. Kemudian undang-undang tersebut direvisi dengan Undang- 

Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang 

kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejak saat 

itu, pemerintahan dan pembangunan daerah diseluruh nusantara telah 

memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiscal 

Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah 

tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam 

perencanaan pembangunan daerah. Perubahan tersebut menyangkut dua hal 

pokok yaitu: Pertama, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar 

dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). 

Kedua, pemerintah daerah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan 

pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). (Sjafrizal, 2014). 

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian dijelaskan dengan lebih 

terperinci dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 lebih memantapkan 

kedudukan perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menjadi semakin 

kuat. Dengan adanya undang-undang tersebut sebagai payung hukum dari 

pelaksanaan pemerintahan di daerah maka diharapkan bahwa penyelenggaraan 
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pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lebih cepat, efektif dan 

efisien. Salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan itu adalah melalui 

penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Sudah 

selayaknya perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya berorientasi ke 

bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang dalam 

pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. 

Di era desentralisasi Pemerintah telah memperlihatkan komitmen politik 

untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan 

kualitas proses perencanaan pembangunan daerah. Ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, 

dan berkelanjutan. Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa era reformasi dan otonomi 

daerah telah memberikan peluang dan ruang gerak bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat setempat (lokal) dalam merencanakan pembangunan di daerah 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

Menurut Sjafrizal (2014:6) dijelaskan bahwa: Ada tiga alasan utama 

mengapa perencanaan pembangunan masih banyak digunakan di negara 

berkembang seperti Indonesia, yaitu: 

a) Karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna (Market 

Failure), maka kondisi masyarakat banyak yang masih sangat 

terbelakang tingkat pendidikannya menyebabkan mereka belum mampu 

bersaing dengan golongan yang sudah maju dan mapan. Disamping itu, 

informasi belum tersebar secara merata ke seluruh tempat karena masih 

banyak daerah yang terisolir karena keterbatasan prasarana dan sarana 

perhubungan. Dalam hal ini, campur tangan Pemerintah yang dilakukan 

 

 
 

 



3 
 

 

 
 
 
 

 

secara terencana menjadi sangat penting dan menentukan terlaksananya 

proses pembangunan secara baik. 

b) Karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga perlu disusun 

perencanaan pembangunan untuk mengatisipasi kemungkinan situasi 

buruk yang mungkin timbul di kemudian hari berikut tindakan dan 

kebijakan preventif yang perlu dilakukan sebelumnya. 

c) Untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap 

para pelaku pembangunan, baik di kalangan Pemerintah. Swasta maupun 

Masyarakat secara keseluruhan sehinggan dalam jangka panjang akan 

terwujud proses pembangunan yang terpadu, bersinergi, dan saling 

menunjang satu sama lainnya. 

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari 

pembangunan nasional. Menurut Permendagri 86 tahun 2017 Bab I pasal 1 ayat 

(21) pembangunan daerah adalah Usaha yang sistematik untuk pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganny 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan merupakan 

satu kesatuan tindakan untuk menghasilkan rencana-rencana dalam 

pembangunan jangka Panjang, jangka menengah dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan 
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daerah. Penyusunan rencana pembangunan ini tersebut dirumuskan melalui 

forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

Dalam musrenbang tersebut seluruh pelaku pembangunan dilibatkan 

dalam penyusunan rencanaan pembangunan. Dalam sistem perencanaan 

pembangunan ini, rencana dibagi dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan 

Rencana Pembangunan Tahunan. Rencana pembangunan tahunan merupakan 

bentuk bentuk rencana operasional dari RPJP dan RPJM. Rencanan 

pembangunan tahuanan atau biasa disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) inilah yang menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Didalam RAPBD ini terdapat 

berbagai kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui instansi atau Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relevan dengan bidang tugasnya dalam 

rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan apa yang digariskan oleh 

Visi dan Misi Daerah. (Fita Fitriyah, 2018). 

Perumusan kebijakan pembangunan daerah perlu dilakukan secara hati- 

hati dengan memperhatikan berbagai aspek penting seperti Visi dan Misi 

pembangunan, kondisi dan potensi daerah, permasalahan pokok pembangunan 

dan proyeksi pembangunan kedepannya. Perumusan kebijakan pembangunan 

juga harus sesuai dan tidak berlawanan dengan kondisi sosial budaya setempat 

agar pelaksanaan kebijakan tersebut tidak mendapat tantangan dan reaksi 

negatif dari masyarakat daerah yang bersangkutan. 

Baik buruknya suatu kebijakan akan ditentukan dari seberapa jauh 

kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dan memberikan hasil positif terhadap 

proses pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan semula dan 
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diharapkan oleh masyarakat. Adakalanya kebijakan yang telah diambil oleh 

pemerintah daerah dapat berhasil dengan baik, dan adapula yang setengah 

berhasil, bahkan banyak pula yang mengalami kegagalan sama sekali. Karena 

itu setelah pelaksanaan kebijakan selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan 

tersebut. 

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang bertujuan untuk 

mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan 

pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan 

akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang ada di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan proses mekanisme 

perencanan pembangunan daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dalam 

proses Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) karena 

mekanisme seperti ini perencanaan pembangunan dapat memberikan 

rekomendasi atau masukan mengenai permasalahan yang ada di daerahnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sehingga penulis tertarik 

untuk meneliti secara spesfik tentang “Analisis Kebijakan Proses 

Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang, Provinsi 

Sulawesi Selatan” 

B. Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Kebijakan 

Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi 

Sulawesi Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Proses 

Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
 

1. Manfaat Teoritis 
 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

memberi referensi bagi penulis dan pembaca tentang pengetahuan yang 

berhubungan dengan kebijakan proses perencanaan pembangunan 

2. Manfaat Praktis 
 

a) Untuk Penulisan : penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 

memenuhi tugas akhir dan menerima pengetahuan serta agar penulis 

mendapatkan pengalaman baru terutama yang berhubungan dengan 

kebijakan proses perencanaan pembangunan pemerintah kabupaten 

pinrang provinsi sulawesi selatan. 

b) Untuk Mahasiswa : Bisa di jadikan referensi kepada peneliti tentang hal 

yang sama dimasa yang akan datang. 

c) Untuk Dosen : Agar dapat referensi dari berbagai daerah tentang  

kebijakan proses perencanaan pembangunan pemerintah  



 

 

 

BAB Il 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Teori 
 

1. Pengertian Kebijakan 

 
Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara 

bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan 

cita-cita tujuan prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk 

manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau 

saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk 

melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk 

mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan menjelaskan bagaimana cara 

pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. 

Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk 

menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan 

kelayakan. 

Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat 

sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, 

Kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, 

publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa 

suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, satu arah 

kebijakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau 

suatu rencana. 
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Menurut Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga 

menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian 

kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi- 

konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan 

yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat 

menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan 

adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau 

pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuat 

2. Perencanaan 
 

Perencanaan berasal dari kata rencana yang artiya rancangan atau 

rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian tersebut dapat 

dikatakan dikomponenkan dari beberapa hal yang pertama tujuan, dimana 

tujuan tersebut apa yang ingin didapatkan. Kegiatan, tindakantindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan awal. Waktu, kapan kegiatan tersebut akan 

dilaksanakan. Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan- 

tindakan dimasa depan sehingga perencanaan dapat dikatakan sebuah 

respon untuk masa depan (Wijaya, 2018.) 

Menurut Syhaifullah (2016), perencanaan dalam arti seluasluasnya 

merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematiskegiatan 

kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik- 

baiknya dengan sumber daya yang sudah tersedia sehingga mencapai 

tujuan yang efektif. Perencanaan merupakan suatu proses yang 

berkelanjutan yang meliputi dua aspek yaitu formulasi perencanaan dan 

pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan dalam hal mengontrol atau 
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mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat perencanaan itu sendiri 

merupakan hal dasar dalam proses pelaksanaan. 

Menurut Patrick,(2018), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi- 

asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan 

dan merumuskan kegiatan-kegiaan yang diperhatikan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Definisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa 

yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang berkaitan dengan 

kebutuhan penetuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. 

Perencanaan dapat dilakukan dengan berbagai bidang namun tidak semua 

perecanaan merupakan perencanaan pembangunan terkait kebijaksanaan 

pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong 

pembangunan, ini terkait dengan definsi perencanaan yang merupakan 

upaya institusi pemerintah atau publik untuk membuat arah kebijakan 

pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah negara atau daerah 

berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. 

3. Fungsi Perencanaan 
 

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia fungsi perencanaan 

merupakan suatu hal daya guna dalam suatu pekerjaan yang dilakukan. 

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai kegiatan yang perlu dilakukan 

dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan 

prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya di dalam termasuk Dalam 

kamus besar Bahasa Indonesia fungsi perencanaan merupakan suatu hal 

daya guna dalam suatu pekerjaan yang dilakukan. Fungsi perencanaan itu 

merupakan sebagai kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai 
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tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal 

pelaksanaannya di dalam termasuk ramalan tentang kondisi yang akan 

terjadi dimasa akan datang dan 

perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut. Solidaritas 

nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan 

tanggungjawab. 

Menurut Syhaifullah (2016), berpendapat bahwa fungsi 

perencanaan terbagi atas dua hal yaitu: 

a. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi atau individu 
 

b. Penentuan strategi, kebijakan, proyek, program prosedur, metode sistem 

anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 

Untuk merumuskan suatu perencanaan pembangunan harus 

ditentukan langkah-langkah tertentu guna penetapan perencanaan yang 

baik, yaitu: 

a. ldentifikasi masalah 
 

b. Analisis situasi 
 

c. Merumuskan yang hendak dicapai 
 

d. Menyusun garis besar semacam proposal 
 

e. Membicarakan proposal yang telah disusun 
 

f. Penentuan tanggungjawab oleh setiap komponen 
 

g. Menetukan outline 
 

h. Mengadakan kontrak antara unit 
 

i. Pengumpulan data terkait 
 

j. Pengolahan data 
 

k. Pendiskusian rencana sesuai data 
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l. Penyusunan naskah pinal 
 

m. Evaluasi naskah rencana 
 

n. Evaluasi naskah rencana 
 

o. Evaluasi naskah rencana 
 

Jadi sebuah rencana itu, sangat penting sekali dalam sebuah 

pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk 

sesuatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam 

sebuah perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam 

penggunaan waktu: 

a. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif. 
 

b. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan tanpa 

informasi lengkap tentang variabel dan alternatif, karena waktu diperlukan 

untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan. 

c. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam perencanaan harus 

dipertimbangkan. 

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau 

jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari 

perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala usaha 

pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata 

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan 

yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat 

di tingkat pusat daerah (UU No. 25 Tahun 2004. Pasal 11). 



12 
 

 

 
 
 
 

 

4. Pembangunan 
 

Pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus untuk 

menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. 

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang 

bermacam-macam seperti halnya perencanaan, istilah pembangunan bisa 

saja diartikan berbeda-beda oleh setiap orang lain, daerah yang satu dengan 

daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. 

Menurut Sidik (2017), pembangunan masyarakat adalah proses 

perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian 

peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak 

dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Prayudha 

(2017), dikatakan sebagai taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka 

sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat 

keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut. Sebagaimana telah 

disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat, Rimba (2015) 

mengatakan pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil 

apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk di bawah garis 

kemiskinan. 

Pembangunan adalah proses dinamisasi, demokrasi, dan modernisasi. 

Proses dinamisasi dimaksud bahwa pembangunan masyarakat adalah 

kegiatan edukatif untuk membangkitkan peserta masyarakat. Program- 

program pembangunan masyarakat akan berhasil dengan baik bahwa 

pembangunan masyarakat ialah upaya meningkatkan kualitas masyarakat 

dalam semua aspek kehidupan dengaan titik berat pada peningkatan aspek 

sosial dan ekonomi. 
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5. Perencanaan Pembangunan 
 

Pembangunan merupakan sebuah proses menuju tercapainya tujuan 

negara. Banyak faktor yang terlibat dalam pembangunan tesebut, saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembangunan tidak dapat berjalan 

secara spontan begitu saja, akan tetapi melalui suatu proses yang disebut 

dengan perencanaan pembangunan, namun pemerintahan yang paling 

banyak berperan terutama dalam proses perencanaan. Perencanaan 

pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber 

pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan 

sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan secara efisien 

(Listyaningsih, 2014:92). 

Menurut Laynas (2019), memperincikan apa yang tercakup dalam 

rencana pembangunan yaitu: 

1. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang 

hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki 

oleh masyarakat yang bersangkutan. 

2. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. 

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu 

kurung sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan 

pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak 

berkeputusan. Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak 

terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan 

pemerintah. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih 

besar dari pada sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin 
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dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif 

dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan. 

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh 

beberapa hal yang banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu 

perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan 

jasa. Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya 

dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi 

tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa 

perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, 

perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, 

menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses 

dan mekanismenya dapat bersifat top down atau buttom up planning, dan 

dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut. 

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu 

sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang 

telah ditentukan. Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004, dalam 

rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada 

dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima 

tujuan dan fungsi pokok.Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 
 

2. Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, 

waktu dan fungsi pemerintahan, baik pusat maupun daerah. 
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3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan. 

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan 

adil. 

B. Tinjauan Empiris 
 

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian empiris yang pernah 

dilakukan dan lalu ditampilkan di sini sebagai bahan perbandingan berupa 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini nantinya. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

No Nama Peneliti 
dan tahun 
penelitian 

Judul Penelitian Metode 
Analisis 

Hasil 
Penelitian 

1. Amara Peranan Badan Kualitatif Hasil penelitian 
 Costania Perencanaan  Ini 
 Wijaya (2018) Pembangunan,  Menujukkan 
  Penelitian Dan  Bahwa 
  Pengembangan  dengan adanya 
  Daerah Dalam  Perubahan 
  Penyusunan  aturan acuan 
  Rencana  Dengan 
  Pembangunan  Penyusunan 
  Jangka  RPJMD tahun 
  Menengah  ini, peran 
  Daerah  BAPPEDA 
  (RPJMD)  Kabupaten 
  Tahun 2017-  Cilacap telah 
  2022 Di  Sesuai 
  Kabupaten  dengan aturan 
  Cilacap  tata cara 
    Penyusunan 
    RPJMD dan 
    Mengalami 
    Peningkatan 
    Kinerja 
    Dibandingkan 
    dengan tahun 
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    sebelumnya, 
penyusunan 
RPJMD 
Kabupaten 
Cilacap 
Tahun 2017- 
2022 
menjadi lebih 
teratur, 
terarah dan 
tepat waktu, 
sesuai dengan 
aturan 
acuannya yakni 
permendagri 
No. 86 
Tahun 2017 

 

2. 
Soengkono 
Sidik (2017) 

Implementasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah (Studi 
Tentang 
Musrenbang Di 
Kabupaten 
Sumenep 

Kualitatif hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa 
manajemen 
implementasi 
terdiri atas 
strategi 
implementasi 
perencanaan, 
pengorganisasia 
n, pengerakkan, 
faktor partisipasi 
masyarakat 
dalam 
perencanaan 
pembangunan 
daerah sangat 
antusias hal itu 
berhubung 
dengan tenaga, 
material. 
Disamping itu 
kegiatan 
musrenbang di 
Kabupaten 
Sumenep 
sesuai dengan 
peraturan 
yang berlaku 
dengan 
antusiasnya 
masyarakat 
sehingga 
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    meningkatkan 
kapasitas dari 
pembangunan 
daerah 
sumenep. 

3. Harri Patrick, 
(2018) 

Ipteks 
Implementasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
Berbasis 
Planing Pada 
Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 
(BPPEDA) 
Sulawesi Utara 

Kualitatif Hasil penelitian 
ini menujukkan 
bahwa 
implementasi 
dari BAPPEDA 
Sulawesi Utara 
sudah 
melaksanakan 
tahap 
penginstalan 
aplikasi, 
penginputan 
RPJMD, analisis 
satuan belanja 
(ASB) dan 
standar satuan 
harga (SSH), 
dalam aplikasi 
planing dengan 
demikian 
BAPPEDA 
provinsi 
Sulawesi Utara 
dalam proses 
Penyusunan 
RKPD. 

4. Nugraha Eka 
Prayudha 
(2017) 

Peranan Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah Dalam 
Pembangunan 
Kabupaten 
Tulang Bawang 
Barat 

Kualitatif hasil penelitian 
ini menunjukkan 
bahwa 
BAPPEDA 
Kabupaten 
Tulang Bawang 
Barat telah 
menjelaskan 
perannya sesuai 
dengan 
keputusan 
presiden No. 27 
Tahun 1980. 
Hal tersebut 
dilihat dari 
kinerja 
BAPPEDA 
dalam 
melakukan 
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    pembangunan 
yang juga 
disesuaikan 
dengan 
Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah (RKPD) 
tahun 2017 
yang dibuat oleh 
BAPPEDA 
mengarah 
kepada rencana 
pembangunan 
jangka panjang 
daerah (RPJPD) 
tahap kedua 
2016-2020) 
kabupaten 
tulang bawang 
barat. Namun 
berdasarkan 
penelitian 
melalui 
wawancara, 
masih ada 
beberapa 
indikator yang 
belum berjalan 
dengan 
maksimal, 
seperti 
ketergantungan 
dana dari pusat 
menyebabkan 
tidak tepatnya 
jadwal 
penyusunan 
Rencana Kerja 
Pembangunan 
(RKPD). 
Dengan hal ini 
dapat dikatakan 
Penyusunan 
Rencana Kerja 
Pembangunan 
Daerah Oleh 
BAPPEDA 
sudah Baik. 
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5. Dedi 
Candira/2019 

Analisis 
Perencanaan 
Penganggaran 
Keuangan Pada 
Dinas Pekerjaan 
Umum 
Kabupaten 
Kepahiang 

kualitatif Penelitian ini 
menyimpulkan 
bahwa 
perencanaan 
penganggaran 
pada Badan 
Pekerjaan 
Umum di 
Kabupaten 
Kepahiang telah 
berjalan dengan 
baik sesuai 
dengan 
ketentuan yang 
berlaku. 
Anggaran dalam 
pelaksanaan 
program kerja 
pemerintah 
merupakan hal 
terpenting yang 
mendukung 
keberhasilan 
program kerja. 
Tanpa anggaran 
yang memadai, 
sangat tidak 
mungkin suatu 
rencana kerja 
atau program 
akan tercapai 
dengan baik. 

 
 

 

C. Kerangka Pikir 
 

Untuk memperjelas kegiatan penelitian serta memudahkan akar langkah 

dan pemikiran dalam penelitian, digambarkan suatu kerangka pemikiran yang 

skematis Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah suatu hubungan atau 

kaitan antara konsep satu terhadap konsep lainya dari masalah yang ingin 

diteliti. 

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan 
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yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana 

pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan 

dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Pembangunan 

adalah upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan 

keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi 

pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistis (Rustiadi, 2011). 

Instansi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah yang 

melaksanakan tugas penyusunan suatu kebijakan pembangunan dari hasil 

musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang dilakukan, 

begitupun sebalikmya hasil dari pelaksanaan musrenbang dapat diambil 

suatu kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam periode 1 tahun. 

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan dan proses perencanaan 

pembangunan saling berkesinambungan. 

 
 
 

 
 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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A. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Menurut Nasir (Rukajat, 2018:1), jenis penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara 

nyata, realistik, aktual, akurat, nyata dan terjadi pada saat ini dan 

digambarkan secara sistematis. Sementara pendekatan kualitatif menurut 

Davita (2021) adalah merupakan penelitian yang lebih menekankan pada 

pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti. 

Penelitian kualitatif biasanya mempelajari hubungan atau interaksi 

antara beberapa variabel penelitian dengan tujuan untuk memahami 

peristiwa yang sedang diteliti serta biasanya meneliti studi kasus dengan 

dasar teori tertentu. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 
 

Lokasi Penelitian dilakukan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang 

Adapun waktu direncanakan dalam penelitian ini kurang lebih (dua) bulan 

C. Fokus Penelitian 

 

Adapun fokus pada penelitian ini adalah Untuk Mengetahui kebijakan 

proses perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi 

Sulawesi Selatan. 

D. Jenis Dan Sumber Data 
 

1. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 

a. Data Primer 
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Menurut Uma Sekaran dalam Silalahi (2010:289) data primer 

adalah suatu objek atau dokumen original, material mentah dari pelaku 

yang disebut “first-hand information”, data yang dikumpulkan dari situasi 

aktual ketika peristiwa terjadi. Data primer merupakan data yang 

dikumpulkan selama penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya atau di lapangan. Data primer biasanya disebut dengan data 

asli / data baru yang bersifat aktual. 

b. Data Sekunder 
 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari tangan 

kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum 

penelitian dilakukan (Silalahi, 2010:291). Data sekunder yaitu diperoleh 

melalui sumber- sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat 

membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung 

oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat 

penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus 

2. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 

a) Data kualitatif didapat dari hasil wawancara mendalam untuk mencari 

informasi mengenai kebijakan perencanaan pembangunan serta profil 

dan visi misi pemerintah Kabupaten Pinrang. 

b) Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa jumlah program dan kegiatan 

yang disajikan dalam dokumen perencanaan pembangunan 

E. Informan 
 

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian. Informan ini harus banyak pengalaman tentang 

penelitian, serta dapat memberikan pandangannya dari dalam tentang nilai- 
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nilai, sikap, proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian setempat. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling. 

Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud atau tujuan 

tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang diambil tersebut 

memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. 

Informan dalam penelitian ini adalah: 
 

1. Bidang Perencanaan Pengendalian serta evaluasi Pembangunan Daerah 
 

2. Bidang Penelitian Dan Pengembangan 
 

F. Metode Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah: 
 

1. Wawancara 
 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dimaksud untuk memperoleh 

informasi dan keterangan lisan melalui dialog antar peneliti dengan 

informan kunci secara mendalam 

2. Observasi 
 

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian 

ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih aku rat mengenai hal-hal 

yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden 

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 

3. Dokumentasi 
 

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara 

mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian 

yang dianggap penting dari berbagai risalah resmi yang terdapat baik di 

lokasi penelitian. 
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G. Metode Analisis Data 
 

Adapun Metode Analisis Data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 
 

1. Reduksi Data 
 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data 

kualitatif.Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 

2. Penyajian Data 
 

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. 

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan 

lapangan) dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan/Vertivikasi 
 

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat di gunakan untuk 

mengambil tindakan. Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami 

perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya 



 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
 

1. Letak Geografis 

 

Gambar 4.1 

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pinrang 
 

Sumber :Perda RTRW Tahun 2012 Kabupaten Pinrang 

 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang terletak ± 185 Km di sebelah Utara Kota Makassar 

(Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Pinrang 

terletak pada koordinat4°10’30” sampai 3°19’13” Lintang Selatan dan antara 

119°26’30” sampai 119°47’20” Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 

 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Sidrap 
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 Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Provinsi Sulawesi Barat 

 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare 

 
Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 109 

Desa/Kelurahan (40 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 1.961,77 Km². Adapun 

Kecamatan Lembang merupakan kecamatan terluas dengan luas 733,09 Km². 

atau sekitar 37,37% dari total luas wilayah Kabupaten Pinrang, kemudian 

selanjutnya Kecamatan Duampanua dengan luas 291,86 Km
2 

(14,88%). 

Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan 

Paleteang dengan luas  wilayah  hanya 37,29 Km    atau sekitar 1,90%  dari total 

luas wilayah Kabupaten Pinrang 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang 2020 
 
 

 
No 

 
Kecematan 

Luas 
Kecematan 

(km2) 

 
Persentase 

1 Suppa 74,20 3,78 

2 Mattiro Sompe 96,69 4,94 

3 Lanrisang 73,01 3,72 

4 Mattiro Bulu 132,49 6,75 

5 Watang Sawitto 58,97 3,01 

6 Paleteang 37,29 1,90 

7 Tiroang 77,73 3,96 

8 Patampanua 136,85 6,98 

9 Cempa 90,30 4,60 

10 Duampanua 291,86 14,88 

11 Batulappa 158,99 8,10 

12 Lembang 733,09 37,37 

Pinrang 1.961,77 100,00 
Sumber : BPS Kabupaten Pinrang, 2021 
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2. Aspek Demografi 
 

Secara umum Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang berdasarkan data 

terakhir Tahun 2020 berjumlah 403.994 jiwa yang tersebar di 12 

kecamatan. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Watang Sawitto 

yaitu sebanyak 56.570jiwa, dan selanjutnya Kecamatan Duampanua 

berjumlah 50.226jiwa. Secara rinci jumlah penyebaran penduduk di tiap 

kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 

berikut 

Tabel 4. 2 

Jumlah Penduduk Perkecamatan Di Kabupaten Pinrang 

Tahun 2016– 2020 
 

No Kecematan 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Mattiro 
Sompe 

30.558 30.117 30.491 31.085 30.155 

2 Suppa 32.962 33.179 33.641 33.899 34.434 

3 Mattiro Bulu 31.035 30.98 30.939 31.205 31.524 

4 
Watang 

Sawitto 
56.202 56.695 56.63 57.383 56.57 

5 Patampanua 38.346 38.244 37.796 38.178 37.577 

6 Duampanua 51.735 50.647 49.448 49.719 50.226 

7 Lembang 48.122 48.382 46.844 47.403 46.932 

8 Cempa 20.188 20.237 19.55 19.689 19.543 

9 Tiroang 26.195 25.53 23.439 23.66 23.409 

10 Lanrisang 20.407 19.762 19.749 19.812 19.713 

11 Paleteang 43.02 43.003 41.815 42.209 42.63 

12 Batulappa 12.055 11.806 11.516 11.429 11.281 

Jumlah 410.825 408.582 401.858 405.671 403.994 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, 2021 
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3. Struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang 
 

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah, Kabupaten 

Pinrang dipimpin oleh seorang Bupati yang merupakan hasil pemilihan 

langsung. Untuk dapat melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, Bupati membentuk / menyusun struktur organisasi Pemerintah 

Kabupaten Pinrang dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang yang 

terdiri dari : 

1. Bupati dan Wakil Bupati 
 

2. Sekretariat Daerah 
 

3. Tiga (3) Asisten Daerah, terdiri dari : 
 

a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan / Rakyat membidangi : 
 

1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 
 

2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 
 

3) Bagian Administrasi Kemasyarakatan 
 

4) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 
 

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membidangi : 
 

1) Bagian Administrasi Pembangunan 
 

2) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam 
 

3) Bagian Administrasi Perekonomian 
 

c. Asisten Administrasi Umum, membidangi : 
 

1) Bagian Hukum 
 

2) Bagian Organisasi dan Tatalaksana 
 

3) Bagian Keuangan 
 

4) Bagian Umum 
 

4. Lima (5) Staf Ahli terdiri dari: 



29 
 

 

 
 
 
 

 

a. Bidang Ekonomi dan Keuangan 
 

b. Bidang Kemasyarakatan dan SDM; 
 

c. Bidang Pembangunan; 
 

d. Bidang Pemerintahan; 
 

e. Bidang Hukum dan Politik 
 

5. Lima Belas (15) Dinas Daerah terdiri dari : 
 

a. Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Kebakaran 

 
b. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan 

 
c. Dinas Kelautan Dan Perikanan 

 
d. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

 

e. Dinas Kesehatan 
 

f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 
 

g. Dinas Pekerjaan Umum 
 

h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah 
 

i. Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 
 

j. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 
 

k. Dinas Perhubungan, Informatika Dan Komunikasi 
 

l. Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Mineral 
 

m. Dinas Pertanian Dan Peternakan 
 

n. Dinas Sosial, Kebudayaan Dan Pariwisata 
 

o. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 
 

6. Sepuluh (10) Lembaga Teknis 
 

a. Inspektorat Kabupaten 
 

b. Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan 
 

c. Badan Kepegawaian Daerah 
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d. Badan Lingkungan Hidup 
 

e. Badan Pembardayaan Masy. Dan Pemerintahan Desa 
 

f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
 

g. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat 
 

h. Kantor Ketahanan Pangan 
 

i. Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi 
 

j. Rumah Sakit Umum Lasinrang 
 

7. Lima (5) Lembaga Lain 
 

a. Kantor Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan & Kehutanan 
 

c. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal 
 

d. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 
 

e. Sekretariat Korpri 
 

8. Dua Belas (12) Kecamatan, Tiga Puluh Sembilan (39) Kelurahan dan 

Enam Puluh Sembilan (69) Desa, terdiri dari : 

a. Kecamatan Suppa 
 

Kelurahan Tellumpanua; Kelurahan Watang Suppa; Desa Lero; Desa 

Watang Pulu; Desa Tassiwalie; Desa Wiring Tasi; Desa Latong Salo; 

Desa Ujung Labuang; Desa Polewali. 

b. Kecamatan Lanrisang 
 

Kelurahan Lanrisang; Desa Samaulue; Desa Mallongi-longi; Desa 

Amassangngeng; Desa Barang Palie; Desa Waetuoe; Desa Lerang; 

c. Kecamatan Mattiro Bulu 
 

Kelurahan Manarang; Kelurahan Padaidi; Desa Pananrang; Desa 

Padakkalawa; Desa Marannu; Desa Alitta; Desa Padaelo; Desa Bunga
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Desa Makkawaru; 
 

d. Kecamatan Watang Sawitto 
 

Kelurahan Maccorowalie; Kelurahan Jaya; Kelurahan Sawitto; Kelurahan 

Sipatokkong; Kelurahan Siparappe; Kelurahan Salo; Kelurahan 

Bentengnge; Kelurahan Penrang. 

e. Kecamatan Paleteang 
 

Kelurahan Temmasarangnge; Kelurahan Macinnae; Kelurahan Benteng 

Sawitto; Kelurahan Pacongang; Kelurahan Mamminasae; Kelurahan 

Laleng Bata; 

f. Kecamatan Tiroang 
 

Kelurahan Marawi; Kelurahan Tiroang; Kelurahan Pammase; Kelurahan 

Fakkie; Kelurahan Mattiro Deceng; 

g. Kecamatan Mattiro Sompe 
 

Kelurahan Langnga; Kelurahan Pallameang; Desa massulowalie; Desa 

mattombong; Desa Mattongang-Tongang; Desa patobong; Desa 

samaenre; Desa mattiro Tasi; Desa siwolong polong. 

h. Kecamatan Cempa 
 

Kelurahan Cempa; Desa Tandra Tuo; Desa Mangki; Desa Matunru- 

Tunru; Desa Sikkuale; Desa Tadang Palie; Desa Salipolo; 

i. Kecamatan Patampanua 
 

Kelurahan Tonyamang; Kelurahan Teppo; Kelurahan Benteng; Kelurahan 

Maccirinna; Desa leppangang; Desa Malimpung; Desa mattiro Ade; Desa 

Sipatuo; Desa Padang Loang; Desa Pincara; 

j. Kecamatan Batu Lappa 
 

Kelurahan Kassa; Desa Batulappa; Desa watang kassa; Desa tapporang; 
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Desa kaseralau. 
 

k. Kecamatan Duampanua 
 

Kelurahan lampa; Kelurahan Pekkabata; Kelurahan Tatae; Kelurahan 

Data; Kelurahan Bittoeng; Desa kaliang; Desa Paria; Desa Buttu Sawe; 

Desa Katomparang; Desa Bababinanga; Desa massewae; Desa 

Maroneng; Desa bungi. 

l. Kecamatan Lembang 
 

Kelurahan Benteng, Kelurahan Tadokkong, Desa Binanga karaeng, Desa 

Rajang, Desa letta, Desa Ulu saddang, Desa Suppirang, Desa Basseang, 

Desa kariango, Desa Benteng Paremba, Desa pakeng, Desa Lembang 

Mesakada, Desa Sali-Sali, Desa Sabbang Paru. 

9. Perusahaan Daerah 
 

a. Perusahaan Daerah (PD) Karya. 
 

b. Perusahaan Daerah Air Minum 
 

4. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pinrang 
 

1. Visi 

 
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, 

Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah” 

2. Misi 
 

a) Memantapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta 

berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi 

dan komunikasi. 

b) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan 

pada bidang pendidikan dan kesehatan 
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c) Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam 

pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter 

masyarakat secara khusus 

d) Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara 

berkelanjutan 

e) Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan 

mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, 

terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara. 

f) Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam 

mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian 

ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim 

g) Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian 

terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai Poros Utama 

Pemenuhan Pangan Nasional serta Kawasan Pengembangan Ekonomi 

sejumlah Komoditas Unggulan 

B. Hasil Penelitian 
 

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang. 
 

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjudnya disingkat 

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra perangkat daerah 

memuat tujuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam 

rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib atau urusan pemerintah 

pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang disusun 

berpedoman kepada dokumen RPJMD Kabupten Pinrang 
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Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappelitbangda 

Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023. Mengenai rumusan tujuan jangka 

menengah perangkat daerah adalah merupakan penjabaran atau 

implementasi dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis di dasarkan 

pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kabupaten Pinrang. 

Adapun rumusan tujuan didalam perencanaan strategis 

Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023 adalah 

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian, dan 

pengembangan yang berkualitas 

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten pinrang 

Sesuai dengan tugas dan fungsiny terus berupaya meningkatkan 

kualitas perencanaan nya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten 

Pinrang. Perencanaan yang berkualitas ini mengandung arti bahwa target 

capaian kinerja tujuan dan sasaran pemerintah Kabupaten Pinrang 

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat dicapai 

melalui perencanaan dan pengendalian yang baik serta adanya 

meningkatkan Inovasi dalam pembangunan daerah. 

Sasaran jangka menengah perangkat daerah, sasaran adalah 

penjabaran tujuan secara terukur, yaitu suatu yang akan dicapai atau 

dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan sampai jangka waktu 

lima tahun mendatang. Sasaran didalam Rencana Strategis di jabarkan 

sebagai berikut: 

1. Meningkatnya konsistensi perencanaan pembangunan daerah. 
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2. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam 

pembangunan daerah. 

3. Meningkatnya pencapaian kinerja pemerintah kabupaten pinrang. 
 

Rumusan tujuan, sasaran jangka menengah Kabupaten Pinrang 

dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan pada 

tabel 4.3 

Tabel 4.3 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 
Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023 

 
 

 
 

Tujuan 
 

Sasaran 

 

Indikator 
Tujuan/Sasaran 

Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada 
Tahun ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 

Mewujudkan 

Perencanaan 

Pembangunan, 

penelitian, dan 

Pengembangan 

Yang 

berkualitas. 

 Persentase 

ketercapaian 
sasaran 

pembangunan 
daerah 

57,49 

% 

100 

% 

95 

% 

95 

% 

95 

% 

 Meningkatnya 
Konsistensi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Persentase 
Konsistensi 
Dokumen 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

98 % 89,53 
% 

90 
% 

90 
% 

90 
% 

Meningkatkan 
Akuntabilitas 
Kinerja 
kabupaten 
pinrang 

 Nilai SAKIP 
kabupaten 
pinrang 

NA 76,36 
% 

80 
% 

82 
% 

85 
% 

 Meningkatkan 
Pencapaian 
Kinerja Sasaran 
kabupaten 
pinrang 

Persentase 
Pencapaian 
Kinerja 
kabupaten 
pinrang 

92,39 93,5 95 
% 

95 
% 

95 
% 

Sumber : Data dokumen RENSTRA Tahun 2018-2023 
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Pada tabel 4.3 tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan 

Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023. Menjelaskan dalam tujuan mewujudkan 

perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan yang berkualitas 

dengan indicator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada 

tahun 209 hanya mencapai 57,49% berbeda pada tahun berikutnya yang 

mencapai target kinerja 100% dan tahun 2021 turun 5% dan begitupun pada 

tahun-tahun berikutnya. 

Sasaran konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan indikator 

persentase ketercapaian target kinerja yang mulanya mencapai 98% di tahun 

2019 lalu turun menjadi 89,53% di tahun 2020 dan juga ada kenaikan sedikit 

pada tahun 2021 hingga mencapai 90% begitupun yang akan dicapai pada 

tahun-tahun yang akan datang dengan target capaian kinerja 90% keatas. 

Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan indicator nilai SAKIP kabupaten 

pinrang dengan target capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 76,36% dan 

peningkatan pun terjadi di tahun tahun berikutnya dengan berarti targer capaian 

terjadi peningkatan yang baik. 

Sasaran peningkatan pencapaian kinerja dengan persentase target 

kinerja pada tahun 2019 mencapai 92.39% dan terus terjadi pengkatan pada 

tahun tahun berikutnya dengan capaian tertinggi di tahun 2021 yaitu 95% 

sehingga diharapkan agar dapat lebih meningkat lagi pada tahun tahun yang 

akan datang. 

Strategi dan arah kebijakan pada dokumen Rencana Strategis Kabupaten 

Pinrang dijabarkan dengan pengertian strategis merupakan pernyataan- 

pernyataan yang menjelaskan bagimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai 

serta selanjudnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga 
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menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi 

stakeholder layanan. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan 

sasaran dari Visi dan Misi tahun 2019-2023. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) 

diperlukan strategi. Strategi adalah Langkah-langkah yang berisikan program- 

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan 

pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang 

selanjudnya akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis 

yang dihadapi, maka strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui 

pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan pada tabel 4.4 
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Tabel 4.4 
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan 

 
VISI Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, 

Religius, Harmonis, Mandiri dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah 

MISI-3 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai 
dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan 
masyarakat tanpa diskriminasi 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Mewujudkan Meningkatnya 
konsistensi 
perencanaan 

pembangunan daerah 

Penyediaan 
Dokumen 
Perencanaan, 
Pengendalian 
Dan Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

Penggunaan Teknologi 
Informasi Terintegrasi 
dalam penyusunan 

dokumen 
perencanaan, 

pengendalian, dan 
evaluasi pembangunan 
Daerah 

Perencanaan 

Pembangunan, 

penelitian, dan 

Pengembangan 

yang berkualitas. 

  Mengoptimalkan 
Koordinasi Dan 
Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah 

Meningkatkan 

Peran Unit Kerja 
dalam pelaksanaan 

koordinasi dan 

sinkronisasi 
pembangunan 

  Daerah 

   Penguatan 
 jejaring/mitra 
 Perencanaan 
 pembangunan dari 
 tingkat desa hingga ke 
 tingkat pusat. 

 Meningkatnya 
pemanfaatan hasil 
penelitian dan 

pengembangan dalam 
pembangunan 

daerah 

Mendorong 
pelibatan 
masyarakat/ 

organisasi 
kemasyarakatan, 

dan lembaga 
penelitian dalam 

pembangunan 
daerah 

Memfasilitasi innovator 

dalam pelaksanaan 

penelitian dan 

pengembangan 

Meningkatkan 
Akuntabilitas Kinerja 
kabupaten pinrang 

Meningkatkan 
pencapaian kinerja 
sasaran kabupaten 

pinrang 

Meningkatkan 
kualitas 
pelayanan 

kabupaten 
pinrang 

Meningkatkan 
kualitas dan 
kuantitas sarana 

perkantoran 
Meningkatkan 
kualitas dan disiplin 

ASN Kab. Pinrang 
Meningkatkan 

kualitas pelaporan 



39 
 

 

 
 
 
 

 

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang. 

 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjudnya disingkat dengan 

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan 

jabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang 

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 

Tujuan pembangunan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dan akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan 

menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah 

sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya. Rumusan tujuan diderivasi 

secara operasional dari masing-masing misi, dengan memperhatikan visi yang 

telah dirumuskan. 

Selanjutnya, rumusan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam rumusan 

sasaran. Rumusan sasaran yang dimaksudkan disini merupakan gambaran 

hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan 

dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai 

kompleksitas tujuan tersebut. Setiap sasaran dirumuskan indikator kinerjanya, 

level indikator sasaran berada pada level indikator sasaran berada pada level 

impact atau dampak. 

Berikut ini adalah hubungan Visi dan Misi dengan tujuan dan sasaran 

pembangunan daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019- 2023. 
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Tabel 4.5 
Hubungan Visi Misi dan Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023 

 

Tujuan/ Sasaran Indikator Sasaran 
Kondisi 
Target 

(2018/2019) 

Target 
Capaian 

2021 

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera, Religius, Harmonis, Mandiri 
dan Tangguh Mengelola Potensi Daerah 

Misi-1: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik 

Tujuan 1.1. 

Meningkatkan aksessibilitas antar wilayah, 

serta pengembangan infrastruktur 

perkotaan dan perdesaan 

 

Indeks Pembangunan 
Desa (IPD) 

63,57 68 

Sasaran 1.1.1. 

Meningkatnya kualitas infrastruktur 

perdesaan sentra-sentra produksi 

pertanian 

 

Persentase desa yang 
dapat diakses dengan 
baik kendaraan roda 
empat sepanjang tahun 

82,14 92,85 

Sasaran 1.1.2. 

Terwujudnya utilitas keindahan dan 
kebersihan perkotaan yang berkualitas 

 

Penghargaan Adipura level 
kota kecil 

- Piala 

Sasaran 1.1.3. 

Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi 
perkotaan dan perdesaan 

 

Cakupan pemenuhan 
kebutuhan air bersih dan 
sanitasi (%) 

 

76,59 
 

100 

Misi-2: Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan 
beriman dan bertaqwa 

Tujuan 2.1. 

Meningkatkan derajat kesehatan dan 
pendidikan masyarakat 

 

IndeksPembangunan 
Manusia 

72,66 72,84 

Sasaran 2.1.1. 

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas 
layanan kesehatan masyarakat 

 

Angka Usia harapan hidup 
(tahun) 

70,38 70,52 

Sasaran 2.1.2. 

Menurunnya angka stunting 

 

Persentase stunting 
45,8 30,6 

Sasaran 2.1.3. 

Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas 
layanan pendidikan 

 

Angka Harapan Lama 
Sekolah (tahun) 

13,76 14,06 

Tujuan 2.2. 

Meningkatkan akses dan aplikasi teknologi 
terapan 

Nilai Indeks SPBE 1,56 1,77 

Sasaran 2.2.1. 

Meningkatnya aplikasi teknologi terapan 

Cakupan wilayah terjangkau 
internet dan jaringan 
Telekomunikasi 
seluler (%) 

91,67 100 

Tujuan 2.3. 

Mengembangkan kesadaran spiritual 
masyarakat 

Jumlah Kelompok 
Keagamaan 

330 375 
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Sasaran 2.3.1. 

Meningkatnya pemahaman dan 

pengamalan nilai-nilai keagamaan M 

masyarakat 

Angka kriminalitas 253 159 

Misi-3: Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan 

disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas 

kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi 

  

Tujuan 3.1. 

Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara 

professional dan menjamin 

rasa aman dan tenteram dalam masyarakat 

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

C B 

Sasaran 3.1.1. 

Meningkatnya profesionalitas dan kualitas pelayanan 
public 

Mutu Pelayanan C B 

Sasaran 3.1.2. 

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah 

Nilai SAKIP C B 

Opini BPK WTP WTP 

Sasaran 3.1.3. 

Meningkatnya inovasi daerah dalam pelayanan public 

Penghargaan 
inovasi dalam 
penyelenggaraa 
n pemerintahan 
daerah 

- Ada 

Sasaran 3.1.4. 

Terwujudnya peningkatan ketertiban dan keamanan 

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat 

Persentase 
penanganan 
gangguan 
kantibmas (%) 

85 100 

Sasaran 3.1.5. 

Terwujudnya penerapan SPM untuk pemenuhan jenis 
dan mutu pelayanan dasar yang berhak diterima 
setiap warga, sesuai kewenangan 
Daerah 

Cakupan 
penerapan SPM 
sesuai 
kewenangan 
daerah 

100 100 

Tujuan 3.2. 

Mewujudkan pengarusutamaan gender dalam 
pembangunan daerah 

Indeks 
Pembangunan 
Gender 

98,12 98,17 

Sasaran 3.2.1. 

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender diberbagai 
aspek 

Indeks 
Pemberdayaan 
Gender 

58,68 58,81 

Misi-4: Meningkatkan perekonomian daerah dan skala usaha ekonomi 
kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis 

agribisnis dan agroindustry 

  

Tujuan 4.1. 

Mewujudkan struktur ekonomi daerah yang 
kuat 

Pertumbuhan Ekonomi 
Daerah 

6,89 7,3-7,4 

Sasaran 4.1.1. 

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang 
berkualitas 

Pertumbuhan PDRB Per 
Kapita 

7,62 8,79 



42 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sasaran 4.1.2. 

Terwujudnya realisasi investasi dan 

penyerapan tenaga kerja sektor 

unggulan daerah 

Tingkat pengangguran 
terbuka 

1,66 1,27 

Tujuan 4.2. 

Mengembangkan kawasan strategis daerah 

dan hilirisasi pertanian berbasis komoditas lokal 

Pertumbuhan Industri 9,84 10,04 

Sasaran 4.2.1. 

Terwujudnya sistem pemasaran dan daya 

saing produk serta komoditi unggulan daerah 

melalui penerapan IPTEK 

Kontribusi sector 
perdagangan dan industry 
terhadap PDRB 

20,96 21,28 

Sasaran 4.2.2. 

Menguatnya peran pelaku ekonomi masyarakat 
kurang mampu 

Tingkat Kemiskinan 12,49 11,25 

Sasaran 4.2.3. 

Terwujudnya peningkatan produktivitas 

kawasan pengembangan komoditas 

unggulan daerah 

Produktivitas total daerah 66.458.292 72.620.770 

Tujuan 4.3. 

Mewujudkan ketahanan dan kemandirian 
pangan daerah 

Indeks Ketahanan Pangan 72,57 73,32 

Sasaran 4.3.1. 

Tersedianya pangan yang cukup, bermutu, 
aman, merata dan terjangkau 

Skor Pola Pangan Harapan 81 81,6 

Misi-5: Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam secara optimal 
dan berwawasan lingkungan 

  

Tujuan 5.1. 

Menciptakan pengelolaan 
sumberdaya alam secara terpadu 
dengan memperhatikan aspek 
Lingkungan 

Indeks Kualitas 
Lingkungan Hidup 

62,06 62,76 

Sasaran 5.1.1. 

Terciptanya keselarasan dalam upaya 
pelestarian, pemanfaatan dan dan 
pengelolaan suberdaya alam dan lingkungan 
hidup secara berkelanjutan 

Persentase Usaha Yang 
Memiliki Dokumen 
Lingkungan Hidup 

80 100 

Sasaran 5.1.2. 
Berkembangnya sistem pertanian organik dan 
ramah lingkungan 

Persentase Pertumbuhan 
Nilai Produksi Kooditas 
dengan 
Penerapan Sistem 
Pertanian Raamah 
Lingkungan 

5,92 6,8 

Sumber : Data dokumen RKPD Tahun 2021 
 
 
 

Pada tabel 4.5 Hubungan Visi Misi dan Tujuan Sasaran Pembangunan 

Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2023 diketahui: 

a. Sasaran prioritas I (Misi I), yaitu   Meningkatkan kualitas   ketersediaan 
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infrastruktur pelayanan publik. 
 

Pelaksanaan program daerah peningkatan kualitas dan ketersediaan 

infrastruktur dan pelayananan publik pada tahun 2018 dilaksankan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum, Dinas Pemukiman dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, 

Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dengan program-program antara 

lain: Pembangunan Jalan dan Jembatan, Pembangunan saluran drainase dan 

gorong-gorong, program rehabilitasi atau pemeliharaan dan peningkatan jalan 

dan jemabatan, program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan 

limbah, program pengembangan perumahan, program perencanaan tata 

ruang, program pengendalian pemamfaatn ruang. Rata-rata capaian kinerja 

untuk prioritas I adalah 99,01% dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi 

Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun kelima adalah 

98,36%, dengan predikat baik. 

b. Sasaran prioritas II (Misi II), yaitu Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya 

saing dan aplikasi teknologi. Pembangunan dibidang peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dengan tujuan peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat, peningkatan cakupan kwalitas pelayanan pendidikan dan mutu 

anak didik dan meningkatnya akses aplikasi teknologi bagi para anak didik 

dan tenaga pendidik. Pelaksanaan program kegiatan untuk peningkatan 

kualitas SDM yang berdaya saing dan aplikasi teknologi dilaksanakan oleh 

Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan 

Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kependudukan dan catatan sipil, Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 

Badan Perencanaan Pembangunan dan Kantor Perpustakaan dan arsip 

Daerah, dengan program-program unggulannya antara lain. 
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Program obat dan perbekalan kesehatan, Program upaya kesehatan 

masyarakat, Program pengawasan obat dan makanan, Program 

pengembangan lingkungan sehat, Program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit, Program pendidikan anak usia dini, Program wajib belajar 

pendidikan sembilan tahun, Program pendidikan menengah, Program 

pendidikan nonformal, Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga 

kependidikan, Program pengembangan nilai budaya. Rata-rata capaian 

kinerja untuk prioritas II adalah 98,24% dengan Predikat Kinerja Sangat 

Tinggi. Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun kelima 

adalah 96,75%, dengan Predikat Baik. 

c. Sasaran prioritas III (Misi III), yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

baik dan disertai dengan rasa aman dalam berbagai aktifitas kehidupan 

masyarakat tanpa diskriminatif Laki- Laki Perempuan. 

Pembangunan dibidang tatakelola pemerintahan yakni menerapkan 

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjuatan 

yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi dan meningkatnya kinerja 

pelayanan public serta terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional, 

berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum,melindungi segenap masyarakat, 

serta memberikan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. 

Pelaksanaan program daerah dalam rangka mewujudkan tatakelola 

pemerintahan yang baik yang disertai dengan jaminan rasa aman dalam 

aktivitas kehidupan bermasyarakat dengan program kerja : Program 

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program pembinaan prapurna 

tugas, program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur 

pengawasan, program peningkatan pengelolaan administrasi dan 
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kelembagaan pemerintah daerah, program penataan administrasi 

kependudukan, program perencanaan pembangunan daerah, program 

peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah, 

program pencegahan dan kesiapan terhadap bencana, program tanggap 

darurat dan bencana, program kelurga berencana dan program penguatan 

kelembagaan pangarusutaman gender dan anak. Rata-rata capaian kinerja 

untuk prioritas III adalah 99,09% dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi. 

Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun kelima adalah 

98,80%, denga predikat Baik 

d. Sasaran prioritas IV (Misi IV), yaitu Meningkatkan perekonomian daerah dan 

pendapatan masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri. 

Pengembangan perekonomian masyarakat yang berlandaskan ekonomi 

kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat yang bertumpu pada 

pengembangan potensi dan komoditas unggulan daerah, sehingga 

mendorong penciptaan lapangan kerja dan ketersediaan kebutuhan hidup 

masayarakat. Pelaksanaan program Daerah Peningkatan Perekonomian 

Daerah dan pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agriondustri 

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Perencanaan Pembangunan, 

Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas 

Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan 

perikanan. 

Adapun program-program yang dijalankan adalah: Program peningkatan 

promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan pelayanan terpadu, 

program kegiatan investasi dan promosi investasi Program Peningkatan daya 

saing komoditas unggulan daerah, program peningkatan penerapan teknologi 
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pertanian, program kesejahteraan petani, program peningkatan ketahanan 

pangan pertanian dan perkebunan, program peningkatan produksi hasil 

peternakan, program pengembangan industri kecil dan menengah, program 

pengembangan kelembagaan masyarakat dan program ketersediaan dan 

pengembangan pangan dan penanganan rawan pangan. Rata- rata capaian 

kinerja untuk prioritas IV adalah 96,24% dengan Predikat Kinerja Sangat 

Tinggi, Sedangkan untuk rasio capaian terhadap target RPJMD tahun kelima 

adalah 96,73%, dengan predikat Baik. 

e. Sasaran prioritas V (Misi V), yaitu Meningkatkan Sumber Daya Alam secara 

optimal yang berwawasan lingkungan. 

Mengembangkan pembangunan daerah yang memamfaatkan potensi 

sumber daya alam di sector Pertanian, SDA dan Pariwisata, dengan tetap 

menjaga keseimbangan antara pemamfaatan serta keberlanjutan SDA dan 

lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan. 

Pelaksanaan program daerah dalam rangka peningkatan pengelolaan sumber 

daya alam secara optimal yang berwawasan lingkungan dilaksanakan oleh 

Dinas Pertanian, Dinas kehutanan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 

dan Kantor Lingkungan Hidup, dengan program kerja antara lain: 

Program pemantapan kawasan hutan, Program pemberdayaan 

masyarakat sekitar hutan, program pengembangan kawasan konservasi 

hutan,Program pemamfaatn potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi 

hutan dan lahan, program pengembangan pemasaran pariwisata, program 

pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan kemitraan 

pariwisata, program sistem pertanian organik dan program peningkatan 

produksi pertanian dan perkebunan. Rata- rata capaian kinerja untuk prioritas 
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V adalah 92,98% dengan Predikat Kinerja Sangat Tinggi. Sedangkan untuk 

rasio capaian terhadap target RPJMD tahun kelima adalah 97,05%, dengan 

predikat Baik. 

3. Analisis Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten 

Pinrang 

Kebijakan Perencanaan pembangunan di Kabupaten pinrang dilakukan 

bukan hanya melibatkan Badan perencanaan pembangunan daerah semata 

akan tetapi juga di dukung oleh SKPD-SKPD seperti dinas pertanian, Dinas 

Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan yang dianggap dapat 

membantu pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang, hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pak Emil A 

Anas,SE selaku Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian serta evaluasi 

Pembangunan Daerah,mengemukakan bahwa: 

“Kebijakan Perencanaan Pembangunan yang diambil oleh 
Kabupaten Pinrang ini bukan hanya melibatkan Badan perencanaan 
pembangunan daerah semata tapi kami juga melibatkan SKPD-SKPD 
seperti Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas 
Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga dan masih banyak dinas-dinas 
yang dianggap mampu membantu terlaksananya pembangunan di 
daerah ini”. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan rencana kerja dan implementasi 

pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang tidak hanya melibatkan badan 

perencanaan pembangunan daerah semata namun melakukan kerja sama 

dengan dinas-dinas yang ada di Kabupetan Pinrang yang dianggap mampu 

membantu pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang . RKPD di Kabupaten 

Pinrang yang sudah terlaksana ada tiga macam yaitu Rencana 

Pembangunan Daerah Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Daerah 

Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah dan yang menjadi prioritas 

dalam pembangunan daerah yaitu di bidang pertanian karena pendapatan 
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masyarakat Kabupaten Pinrang adalah dari hasil tani, hal ini sesuai dengan 

hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Pak Guntur S.T.selaku Staf 

pada bidang Perencanaan Pengendalian serta evaluasi Pembangunan daerah 

, mengemukakan bahwa: 

 

“RKPD yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Pinrang ini sudah 
banyak secara umumnya RKPD yang sudah dilaksanakan adalah 
RPJM, RPJP, dan RKP”, dan yang menjadi prioritas pembangunan 
daerah yaitu dengan membangun pertanian di Kabupeten Pinrang ini 
karena daerah ini memiliki pendapatan masyarakat dari hasil tani” 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengungkapkan RKPD melalui 

beberapa tahap diantaranya perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi 

pelaksanaan pembangunan daerah dan akan dimasukkan dalam dokumen 

pembangunan daerah. 

Kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pinrang memiliki 

tiga tahap yaitu tahap penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Pinrang, tahap pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Pinrang, dan tahap evaluasi pembangunan daerah Kabupaten 

Pinrang. 

a. Tahap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang 

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang 

tidak hanya melibatkan Badan perencanaan pembangunan daerah semata 

akan tetapi juga melibatkan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pinrang agar 

melakukan kerjasama dengan SKPD- SKPD di Kabupaten Pinrang yang 

dianggap mampu dalam pembangunan yang direncanakan. 

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang 

dilakukan dengan sistem top to bottom and bottom up yang artinya dari bawa 

keatas dengan cara menyaring aspirasi dari masyarakat melalui 
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Musrenbang Desa dengan Musrenbang Kelurahan, dan selanjutnya adalah 

dari atas ke bawah yang berarti kesesuaian pembangunan daerah dari 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar segala perencanaan 

pembangunan dapat berjalan dengan baik. 

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang 

juga disusun berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti Permendagri 

No. 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan, Pengendalian 

Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan tahap awal 

yang harus dilakukan agar segala pelaksanaan yang akan dilakukan dapat 

tersusun secara sistematis yang akan menghasilkan pencapaian tujuan 

semaksimal mungkin. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan kepada 

bapak Hamzah Marham,SE,M.Si selaku kepala bidang Penelitian dan 

Pengembangan, mengemukakan 

”Penyusunan perencanaan yang kami lakukan tidak hanya melibatkan 

anggota badan perencanaan pembangunan daerah saja tapi kami juga 
di bantu oleh SKPD-SKPD yang ada di Kabupaten Pinrang yang 
dianggap mampu dapat melakukan kerja sama dalam pembangunan 
daerah sehingga di bentuk tim, dan tentunya dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku”. 

Berdasarkan Hasil wawancara di atas menunjukkan penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah tidak hanya melibatkan anggota badan 

perencanaan pembangunan daerah semata akan tetapi penyusunan 

perencanaan pembangunan daerah juga ikut melibatkan SKPD-SKPD yang 

ada di Kabupaten Pinrang yang dianggap mampu melakukan kerjasama 

dalam pembangunan daerah    Begitupun apa yang telah dikemukakan oleh 

Ibu Marwah, M. M.Si selaku staf bidang Penelitian dan Pengembangan, 

mengemukakan: 
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Penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus menyaring 
aspirasi dari masyarakat setempat karena pembangunan daerah ini 
tujuan utamanya agar masyarakat dapat menikmati dan juga 
memanfaatkan pembangunan daerah ini agar daerah ini semakin 
maju. 

Hasil wawancara di atas menunjukkan penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah dilakukan dengan menyaring aspirasi dari masyarakat 

karena tujuan dari pembangunan daerah adalah agar masyarakat dapat 

menikmati dan memanfaatkan pembangunan daerah ini agar daerah ini dapat 

berkembang dan maju. 

b. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang. 
 

Proses dalam pembangunan daerah Kabupaten Pinrang setelah 

melakukan perencanaan adalah pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan. 

Pengendalian pelaksanaan yang dilakukan oleh badan perencanaan 

pembangunan daerah dilaksanakan oleh tim pengendalian yang disusun 

sebelumnya namun tetap dibantu oleh SKPD yang memiliki Tim internal dalam 

pengevaluasian seperti Dinas Pendidikan yang mengevaluasi pembangunan 

pendidikan di Kabupaten Pinrang. 

Proses pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Pinrang dilakukan agar dalam proses pelaksanaan tetap sesuai dengan visi misi 

dari perencanaan, tujuan dari perencanaan, dan besar pembiayaan atau dana 

yang digunakan dalam pembangunan tersebut. 

Proses pengendalian pelaksanaan oleh badan perencanaan 

pembangunan daerah juga beracuh pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 

tentang Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah paragraf 4 Pasal 31. 
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Tahap kedua dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Pinrang 

adalah tahap pengendalian palaksanaan pembangunan Kabupaten Pinrang , 

adapun hasil wawancara mengenai tahap pengendalian pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah kepada bapak Mujurhan, A.Md yang menyatakan: 

“Setelah melakukan perencanaan yang matang proses pelaksanaan 
akan dilakukan serta melakukan pengendalian pelaksanaan oleh tim 
yang telah di bentuk dalam perencanaan sebelumnya.” 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan proses selanjutnya 

setelah menyusun perencanaan pembangunan daerah adalah tahap 

pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan, dalam tahap pelaksanaan 

tentunya proses pengendalian pelaksanaan juga di haruskan. Dari hasil 

wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Andi Kamran , S.Sos selaku 

staff pada bidang bidang Perencanaan Pengendalian serta evaluasi 

Pembangunan Daerah,Yang Menyatakan bahwa: 

“badan perencanaan pembangunan daerah memang diberi tugas 
untuk melakukan pengendalian pelaksanaan, hal ini bertujuan untuk 
melihat proses pelaksanaan yang telah di lakukan agar tetap sesuai 
dengan perencanaan yang telah di buat, semisal dulu dalam proses 
pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh salah satu OPD di 
Kabupaten Pinrang kami harus memeriksa terlebih dahulu 
perencanaan yang telah di buat dan memahaminya agar dalam proses 
pengendalian pelaksanaan dapat terarah dengan baik”. 

Hasil wawancara di atas menjelaskan badan perencanaan 

pembangunan daerah telah diberi kewenangan atau tugas untuk melakukan 

proses pengendalian pelaksanaan perencanaan, hal ini dilakukan bermaksud 

untuk melihat dan mengendalikan proses pelaksanaan agar tetap sesuai 

dengan perencanaan yang telah dibuat semisal pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat yang telah dilakukan oleh OPD di Kabupaten Pinrang sebelumnya 

perencanaan yang telah disusun tim pengendali akan memeriksa dan 

memahaminya terlebih dahulu agar dalam prses pengendalian perencanaan 
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dapat dikendalikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan perencanaan yang 

telah dibuat. 

c. Tahap Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang. 
 

Tahap evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Pinrang yang 

dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan daerah mengacuh pada 

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan, 

Pengendalian Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yakni dalam 

proses evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Pinrang bertujuan untuk 

melihat sejauh mana keberhasilan dari suatu program pembangunan daerah 

yang telah dilakukan. 

Salah satu cara yang dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan 

daerah dalam melihat dan menilai keberhasilan pembangunan daerah adalah 

dengan tiga aspek yaitu dengan melihat jumlah dana yang tersedia dalam 

pembangunan daerah Kabupaten Pinrang, jumlah dana yang digunakan 

dalam pembangunan daerah Kabupaten Pinrang, dan melihat sejauh mana 

keberhasilan pembangunan daerah tersebut dengan jumlah dana yang 

tersedia dan yang digunakan. 

Tahap evaluasi pembangunan daerah merupakan tahap untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan dari suatu program pembangunan daerah yang 

telah terlaksana, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan 

kepada ibu Reni Ilnelasari, SE., selaku selaku staf pada bidang bidang 

Perencanaan pengendalian serta evaluasi Pembangunan, yang menyatakan: 

“Tahap evaluasi juga dilakukan oleh badan perencanaan 
pembangunan daerah melihat bagaimana pencapaian dari 
pembangunan daerah yang telah terlaksana apakah sudah tercapai 
sesuai dengan perencanaan yang telah disusun terkait pembangunan 
tersebut
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             Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan tahap evaluasi 

pembangunan daerah dilakukan oleh badan perencanaan pembangunan 

daerah dengan melihat apakah pembangunan daerah telah tercapai sesuai 

dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Adapun yang menjadi 

tolak ukur dari badan perencanaan pembangunan daerah dalam melakukan 

evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Pinrang. 

          Begitupun yang jelaskan oleh Pak Emil A Anas,SE selaku Kepala 

Bidang Perencanaan Pengendalian serta evaluasi Pembangunan Daerah, 

Menyatakan bahwa: 

“Evaluasi pembangunan daerah dilakuan oleh Badan perencanaan 
pembangunan sendiri, dan yang menjadi indikator kami untuk menilai 
suatu keberhasilan pembangunan daerah itu adalah melalui tiga 
indikator yaitu dengan melihat berapa dana yang tersedia dalam 
pembangunan tersebut dan melihat berapa jumlah dana yang 
dikeluarkan serta melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan 
daerah tersebut dengan dana yang masuk dan keluar”. 

          Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan yang menjadi 

indikator penilaian dalam mengevaluasi pembangunan daerah adalah dengan 

melihat berapa dana yang tersedia dalam pembangunan tersebut, melihat 

berapa jumlah dana yang digunakan atau di keluarkan dalam pembangunan 

daerah tersebut, serta melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan 

daerah tersebut dengan jumlah dana yang tersedia dan pengeluaran dana 

yang telah dilakukan dalam pembangunan daerah tersebut. 

         Hasil dari evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Pinrang yang 

dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan dilaporkan 

kepada gubernur sebagai salah satu gambaran untuk pembangunan 

kedepannya agar lebih efektif 
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C. Pembahasan 

  Analisis Kebijakan Proses Perencanaan Pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan 

          Kebijakan Proses Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten 

Pinrang tidaklah hanya melibatkan badan perencanaan pembangunan 

daerah semata akan tetapi juga melibatkan SKPD-SKPD seperti Dinas 

Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan yang 

ada di kabupaten Pinrang seperti Dinas pertanian sebagai prioritas utama 

dengan itu akan menigkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pinrang 

karena Kabupaten Pinrang merupakan wilayah pertanian dan seringkali di 

bantu oleh Dinas Pertanian seperti membangun jalan tani dan produk-produk 

baru dalam meningkatkan hasil tani.  

Dalam Kebijakan  Proses Perencanaan pembangunan daerah di 

Kabupaten Pinrang memiliki tiga tahap yaitu penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah, Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah, 

dan Evaluasi pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Amara Costania Wijaya (2018), dalam penelitiannya yang berjudul 

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan 

Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  

Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten Cilacap, hasil penelitiannya 

menjelaskan dalam proses pembangunan daerah di tahun 2017-2022 di 

Kabupaten Cilacap telah dilakukan beberapa tahap yang pertama 

penyusunan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda, Dinas-Dinas, serta 

perusahaan swasta. 
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Hasil peneltian dari Amara Costania Wijaya juga sejalan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Harri Patrick, et-all (2018)  dalam 

penelitiannya yang berjudul Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan 

Daerah Berbasis Planing Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Sulawesi Utara, hasil penelitiannya menunjukkan dalam 

pembangunan daerah di Sulawesi Utara tidak hanya melibatkan Bappeda 

semata akan tetapi juga melibatkan SKPD yang kompeten serta menjadikan 

pembangunan perikanan karena merupakan pendapatan daerah tertinggi di 

wilayah Sulawesi Utara. 

Berdasarkan penjelasan pembahasan hasil penelitian di atas, dalam 

Dalam Kebijakan  Proses Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten 

Pinrang tidaklah hanya melibatkan Badan Perencanaan pembangunan 

daerah  semata akan tetapi juga melibatkan SKPD-SKPD seperti Dinas 

Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan yang 

ada di kabupaten Pinrang seperti Dinas Pertanian karena Badan perencanaan 

pembangunan daerah  menjadikan pembangunan pertanian sebagai prioritas 

utama dengan itu akan menigkatkan pendapatan daerah di Kabupaten 

Pinrang karena Kabupaten Pinrang  merupakan wilayah pertanian dan 

seringkali di bantu oleh Dinas Pertanian seperti membangun jalan tani dan 

produk-produk baru dalam meningkatkan hasil tani. Hal ini juga telah sesuai 

dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian 

Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sehingga Kebijakan  

Proses Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pinrang dapat 

dikatakan sudah efektif. 

 



56 
 

 
 

a. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 

           Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Pinrang tidak hanya melibatkan Badan perencanaan pembangunan 

daerah semata akan tetapi Badan perencanaan pembangunan daerah  

Kabupaten Pinrang juga melakukan kerjasama dengan SKPD-SKPD di 

Kabupaten Pinrang yang dianggap mampu dalam pembangunan yang 

direncanakan, Penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Pinrang dilakukan dengan sistem top  to bottom  and bottom  

up  yang artinya  dari bawa  keatas dengan cara menyaring aspirasi dari 

masyarakat melalui Musrengba  ng Desa dengan Musrengbang 

Kelurahan, dan selanjutnya adalah dari atas ke bawah yang berarti 

kesesuaian pembangunan daerah dari pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah agar segala perencanaan pembangunan dapat 

berjalan dengan baik. 

          Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Pinrang  juga disusun berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti 

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan, 

Pengendalian Perencanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

          Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Amara Costania Wijaya (2018), dalam penelitiannya yang berjudul 

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten 

Cilacap, menjelaskan bahwa dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah oleh Bappeda Kabupaten Cilacap tidak hanya 
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melibatkan Bappeda semata akan tetapi juga melibatkan SKPD yang 

terkait dan perusahaan swasta. Perencanaan disusun berdasarkan 

penyesuaian dari pemerintah pusat dan juga hasil dari Musrengbang 

Desa dan Musrengbang Kelurahan. 

          Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syhaifullah (2016), yang 

berjudul Analisis Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Di Kota 

Magelang (Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Tahunan 2017), 

juga sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Amara Costania Wijaya. 

Hasil penelitian Syaifullah menjelaskan penyusunan perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Cilacap periode 2017 sesuai dengan 

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan, 

Pengendalian Pelaksanaan, Evaluasi Pembangunan Daerah. Yaitu 

menyaring aspirasi masyarakat dan menyesuaikan pembangunan 

daerah berdasarkan perintah pemerintah pusat. 

           Berdasarakan penjelasan pembahasan hasil penelitian di atas 

menjelaskan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Pinrang dengan sistem penyaringan aspirasi dari masyarakat 

melalui Musrengbang Desa dan Musrengbang Kelurahan, dan juga tetap 

menyesuaikan perintah dari pemerintah pusat dengan menyesuaikan 

dana yang tersedia dalam suatu dokumen pembangunan daerah. 

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang 

sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Penyusunan 

Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, maka dari itu penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Pinrang sudah efektif  
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b. Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 

        Dalam Pembangunan daerah kabupaten pinrang setelah melakukan 

perencanaan adalah pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan. 

Pengendalian pelaksanaan yang dilakukan oleh Badan perencanaan 

pembangunan daerah  dilakukan oleh tim pengendalian yang telah disusun 

sebelumnya namun tetap dibantu oleh SKPD yang memiliki Tim internal 

dalam pengevaluasian seperti Dinas Pendidikan yang mengevaluasi 

pembangunan pendidikan di Kabupaten Pinrang. Proses pengendalian 

pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dilakukan agar 

dalam proses pelaksanaan tetap sesuai dengan visi misi dari perencanaan, 

tujuan dari perencanaan, dan besar pembiayaan atau dana yang 

digunakan dalam pembangunan tersebut. Proses pengendalian 

pelaksanaan oleh Badan Perencanaan pembangunan daerah  juga 

beracuh pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan 

Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah paragraf 4 Pasal 31. 

       Hasil peenelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Amara Costania Wijaya (2018), dalam penelitiannya yang berjudul 

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten 

Cilacap, menjelaskan bahwa pengendalian pelaksanaan yang dilakukan 

oleh Bappeda Kabupaten Cilacap berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 

2017 tentang Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, yakni tetap mengendaliakan proses 
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pelaksanaan sesuai dengan visi misi perencanaan dan jumlah anggaran 

yang digunakan sehingga mencapai tujuan seperti perencanaan 

sebelumnya yang dibuat.  

         Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nugraha Eka Prayudha (2017), dalam penelitiannya yang 

berjudul Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam 

Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat, menerangkan dalam 

proses pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan oleh Bappeda 

Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan peraturan perundang-

undangaan yang berlaku dimana dalam proses pengendalian dilakukan 

agar dalam pelaksanaan dapat mencapai tujuan dari perencanaan yang 

telah di masukkan dalam dokumen pembangunan sebelumnya. 

       Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas menjelaskan 

pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang 

beracuh pada Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Penyusunan 

Perencanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, dimana dalam proses pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh 

Badan perencanaan pembangunan daerah  bertujuan untuk setiap proses 

pelaksanaan pembangunan daerah tetap sesuai dengan visi misi 

perencanaan, tujuan perencanaan, dan juga jumlah dana yang tersedia 

dalam penganggaran pembangunan tersebut, maka dari itu dapat 

disimpulkan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten 

Pinrang   sudah efektif. 

c. Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang 

 Tahap evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Pinrang yang dilakukan 
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oleh Badan Perencanaan pembangunan daerah beracuh pada 

Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Perencanaan, 

Pengendalian Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yakni 

dalam  proses evaluasi pembangunan daerah Kabupaten Pinrang 

bertujuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan dari suatu program 

pembangunan daerah yang telah dilakukan. 

     Salah satu cara yang dilakukan oleh Badan Perencanaa 

Peembangunan Daerah dalam melihat dan menilai keberhasilan 

pembangunan daerah adalah dengan tiga aspek yaitu dengan melihat 

jumlah dana yang tersedia dalam pembangunan daerah Kabupaten 

Pinrang, jumlah dana yang digunakan dalam pembangunan daerah 

Kabupaten Pinrang, dan melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan 

daerah tersebut dengan jumlah dana yang tersedia dan yang digunakan. 

        Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Amara Costania Wijaya (2018), dalam penelitiannya yang berjudul 

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten 

Cilacap, menjelaskan dari hasil penelitiannya terkait evaluasi 

pembangunan daerah Kabupaten Cilacap untuk melihat sejauh mana 

keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan oleh SKPD-SKPD agar 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan tetap sejalan dengan 

Permendagrai No. 86 Tahun 2017.        

     Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Soengkono Sidik (2017), yang berjudul Implementasi 
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Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Tentang Musrenbang Di 

Kabupaten Sumenep) menjelaskan evaluasi pembangunan daerah di 

lakukan oleh Bappeda Kabupaten Sumenep dengan cara melihat 

seberapa jauh pencapaian target pembangunan daerah dengan cara 

jumlah anggaran yang tersedia, jumlah anggaran yang digunakan dalam 

pembangunan daerah dan tingkat keberhasilan suatu pembangunan 

terhadap masyarakat dan daerah kabupaten. 

    Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas menjelaskan evaluasi 

pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dilakukan berdasarkan 

Permendagri No 86 Tahun 2017 tenteng Penyusunan Perencanaan, 

Pengendalian Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, adapun 

cara penilaian untuk tingkat keberhasilan pembangunan daerah di 

Kabupaten Pinrang adalah dengan cara melihat seberapa besar 

anggaran dana yang tersedia untuk pembangunan daerah, melihat 

seberapa besar anggaran yang digunakan dalam pembangunan daerah, 

dan melihat seberapa besar tingkat keberhasilan pembangunan daerah 

sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Maka dari itu dapat 

disimpulkan evaluasi pembanguni daerah dapat dikatakan sudah efektif 
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BAB V 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan 

         Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kebijakan Proses 

perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang Provinsi 

Sulawesi Selatan, sudah efektif dan efisien karena berdasarkan dengan data 

pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan data dokumen Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD 

sesuai tugas dan fungsi Badan perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Pinrang  

         Kebijakan dalam pelaksanaan program dengan mewujudkan tatakelola 

pemerintah yang baik berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 dimulai 

dari tahap penyusunan perencanaan dengan cara atas kebawah (top down) 

dan bawah ke atas (bottom up) dan melibatkan SKPD-SKPD di Kabupaten 

Pinrang, pengendalian pelaksanaan dengan cara memantau pelaksanaan 

sesuai dengan visi misi perencanaan dan tujuan perencanaan, dan evaluasi 

pembangunan dengan cara melaporkan hasil evaluasi pembangunan kepada 

gubernur sekaligus gambaran untuk pembangunan kedepannya agar lebih 

efektif 

B. Saran 

        Mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mengajak perusahaan- 

perusahaan swata agar mau bekerja sama dalam membangun Kabupaten 

Pinrang
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2. Kepada Mahasiswa penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

dalam penelitian selanjudnya yang terkait. 

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan indikator pada penelitian 

ini agar hasil yang ditemukan lebih efektif 
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Lampiran 1 : TEKS WAWANCARA 

 
1. Bagaimana Kabijakan proses perencanaan pembangunan kabupaten pinrang 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pembangunan daerah di kabupaten 

pinrang 

3. Bagaimana cara penyususnan rencana pembangunan daerah kabupaten 

pinrang 

4. Apakah penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten pinrang sesuai 

denga keinginan masyarakat di kabupaten pinrang 

5. Apakah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan 

pendekatan rencana partisipatif 

6. Bagaimanakah pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah 

di Kabupaten Pinrang 
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Lampiran 2 : INFORMAN 
 

NO NAMA KETERANGAN 

1 Emil A Anas,SE. Kepala bidang perencanaan pengendalian 
serta evaluasi pembangunan daerah 

2 Guntur S.T Staf bidang perencanaan pengendalian 
serta evaluasi pembangunan daerah 

3 Hamzah Marham,SE,M.Si Kepala bidang penelitian dan 
pengembangan 

4 Ibu Marwah, M. M.Si Staf bidang penelitian dan 
pengembangan 

5 Andi Kamran, S.Sos Staf bidang penelitian dan 
pengembangan 
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Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian 
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Lampiran 4 : Rekomendasi Penelitian 
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Lampiran 5 : Dokumentasi Aktivitas Pengumpulan Data 
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