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BAB X 
PENDAHULUAN

1 • Latar Belakang jeermasalahan
Seperti telah diketahui bahwa didalam Undang-Un- 

dang Dasar 194-5 pasal 18 berbunyi :
Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan 

kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan 
dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat da
sar permusyawaratan dalam sistim pemerintah negara dan 
hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istime- 
wa, Sedangkan realisasi dari pasal 18 Undang-Undang Da
sar 19^5 untuk saat ini dijalankan oleh Undang-Undang 
ngmor 5 tahun 1974 yaitu tentang pokok-pokok pemerintah 
di daerah*

Dalam rangka pembangunan di daerah, kepala daerah 
selaku administratur dalam bidang pembangunan, dalam bi
dang administrasi, dalam bidang kemasyarakatan harus se- 
lalu merencanakan demi pembangunan dan kemajuan di dae- 
rahnya. untuk lebih lancarnya pembangunan, kepala daerah 
dibantu oleh dinas-dinas daerah, juga dibantu badan yang 
berperan sangat penting dalam pembangunan.

Adapun badan tersebut fungsinya antara lain ada
lah menentukan perencanaan-perencanaan yang ada kaitan- 
nya dengan masalah pembangunan daerah pada khususnya dan 
searah pula' dengan program pembangunan nasional pada -
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umumnya. Sedangkan badan perencanaan tersebut dikenal do 

ngan narna Badan Perencanaan Pembaiigunar Daerah.

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus di- 

laksartakan secara terus menerus, hal ini akan bis a terca 

pai dengan scmpurna apabila disertai dengan program-pro- 

gxam yang terencana. Untuk itulah maka s an gat perlu di- 
adakan pengelompokan program agar dalam perencanaan ter- 

sebut bisa berhasil menghasilkan pembangunan yang menyc- 

luruh Ci\v. bail: dimwtu daerah.

Seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah nega 
ra Itepublik Indonesia bahwa suatu kegiatan pembangunan 
diperlukan adanya percncanaan-perencanaan yang bersifat 
nasional, dalam hal ini ternuat didalam suatu Garis-Gn- 
ris Besar Haluan Negara (GBIIN). jJinana didalr.i.. C'aris- 
Carifj Besar Haluan Negara telah pula dihuc.l '-.vatu r : ' r t i -  

s? To:-a Ui. urn Pembangunan Nasional, adapun yang nenja- 
di maksud dan tujuan tiada lain untuk memberikan gamba- 
ran mengenai wujud raasa depan yang menjadi cita-cita ba
gi hangoa Indonesia. ITal ini merupakan suatn ro".;.. uiuin 
pembangunan nasional yang dapat disusun secara sistima- 
tis menjadi :

i
1. Pola Dasar Pembangunan Nasional.

2. Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.

3. Pola Uinum reli-a IV.

Untuk dapat mewujudkan itu u l ko perlu sekali ada

nya perene anaan-'oorcrcanaan ditingkut nasional maupun-

2
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ditin̂ 'kat daerah. Sebagai da car pert niu>H£pn ru*-r dasar
nya l\,rur. hcrupnya untuk men{jarahkan a^ar kctidak pacti- 
an untiil-; moncapni pemb.'*nf;urion yan(_; uiinj ;:inkah tidal: tor- 
lalu jauh i.icity:i.iii];an^> jadi pcrlu berucaha untid: mev/ujud- 
kan pembangunan yan^ bctul-betul bisa bcri.iani'aat r.icnurut 
lcondisi dan situasi dari daerah tersebut.

I'aniun deraikian pcrcncanaan tidal; inesti r.'.xn tor- 
lukrarta tanpa ada suatu alasan yan.;; topat, untul' itulah 
maka didalam perencanaan sendiri perlu adanya alasan-ala 
can yanc bisa menjadikan sumber tci*bcntuknya percncanaan 
tersebut. Adapun sebagai alasan untuk adanya pcrencanaan 
aaalah i

a. bahv:a den^cn adanya pcrcncanaan dihai-A y! ar c ~ 
patnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman 
bagi pelaksanaan ke^iatan-keciatan yan(-; ditujukan 
kepada pencapaian tujuan pembangunan.

b. d.cn̂ an pcrcncanaan maka dilakukan cuatu perkiraan 
terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yan^ akan 
dilalui. Poj/kiraan dilakukan mencenai-potensi dan 
proycl;. pcrkcnbanr;an, tetapi ju^a hambotan-bainba- 
tan dan rcsiko-resiko yan(j mungkin akan terjadi.

c. pcrcncanaan mcnijusahakan cup ay a lretiuak past ian 
d;;pat dibatasi sedikit mungkin.

d. dengan pcrcncanaan dilakukan penyusunan skala pri 
oritac mcmilih urut-urutan dari sef_;i peutin^nya 
suatu tujuan casaran maupun lccGio.to.nnya '.
bari bcrbajjai alasan mencadakan pcrcncanaan disi- 

n:i. dapat dilihat bahwa perencanaan bertujuan sebagai pe
doman bagi pelaksanaan yan»j akan dilakukan.

1 .Bmtaro Tjokroaraidjaya, Perencanaan Pembangunan,
‘'T.Cununc A^,un̂ , Jakarta Cotakan'Xesc"'lift xian 1-T.6, haTT^1".
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4-

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan disadari akan 
adanya hambatan-hambatan dan akan adanya suatu resiko-re 
siko yang disebabkan karena sangat terbatasnya sumber 
sektor pembangunan serta sulitnya koordinasi yang baik 
antara instansi yang bersangkutan.

Perlu diketahui bahwa masalah pembangunan kota de
wasa ini di Indonesia adalah berdasarkan kepada landasan
SVO (Stands Vorming Ordonantie) tahun 19^8 dan SVV (Stan
ds Vorming Vererdeng) tahun 19^9 dimana dari landasan
tersebut dapat disimpulkan ciri-ciri dari kota yaitu :

Harus memenuhi adanya keperluan akan wisma, karya, 
marga, suka dan penyempurnaan* Dalam hubungan ini 
perlu diberikan keterangan tentang :
Wisma : berguna untuk tempat tinggal*
Karya : untuk segala bentuk bangunan dan bangunan- 

bangunan tempat untuk bekerja dan beristira 
hat.

Marga : bagi perlengkapan hubungan, perhubungan dan 
pengangkutan didalam maupun diluar kota 
dalam arti luas.

Suka : diartikan tidak hanya tempat rekreasi saja 
melainkan meliputi juga segala upaya dan 
usaha dalam keagamaan, ilmu pengetahuan dan 
seni budaya.

Penyempurnaan i meliputi fasilitas-fasilitas lain 
seperti air minum, listrik, telepon dan 
lain-lain .

Untuk dapat memenuhi akan adanya wisma, karya, 
marga, suka dan penyempurnaan tersebut maka diperlukan 
sekali akan adanya peranan dari Badan Perencanaan Pemba
ngunan Daerah, karena didalam upaya pemerintah daerah

Prabowo Utomo, Hukum Tata Negara Tentang Perkem- 
bangan Pemerintah Daeraft ifepubiiK lnddnesiaV Dosen̂ ffa'kul 
tas Hukum UNS Surakarta 1982, Halaman 21.

2

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM 
BIDANG PEMBANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

 
 
NURUL YAYUK ANDAYANI



untuk mewujudkan suatu sistim tata susunan kehidupan da
lam suatu daerah yang sangat harraonis terutama didaerah 
perkotaan di Surabaya perlu sekali direncanakan terlebih 
dahulu rencana, Adapun fungsi badan perencanaan tersebut 
adalah agar supaya tidak terjadi suatu bentuk perkotaan 
yang justru akan menyebabkan terganggunya dan torccmar- 
nya keadaan lingkungan sehingga mengakibatkan hasil pem
bangunan yang kurang sedap dipandang baik dari segi ba- 
ngunan-bangunan fisiknya maupun non 1'isik.
2. Alasan Pemilihan Judul

Masalah perencanaan pembangunan kota akhir-alchir 
ini banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Oleh 
karena perencanaan pembangunan yang dibuat daerah ting
kat II Kota Madya yang dilakukan dewasa ini kebanykan ma 
sih sendiri-sendiri tanpa memperhatikan kaitan yang te- 
gas dengan kegiatan pembangunan yang lainnya dan adanya 
kesulitan koordinasi dalam penyusunan perencanaan.

Adapun hal yang demikian itu mendorong saya untuk 
menulis dan memilih judul "PERANAN BADAN PERENCANAAN PEM 
BANGUNAN DAERAH DALAM BIDANG PEMBANGUNAN DI KOTA MADYA 
TINGKAT II SURABAYA"* Pada skripsi ini pembahasan dibata 
si pada peranan Bappeda didalam membantu program pemerin 
tah daerah cq. Y/ali Kota Madya Daerah Tingkat II Suraba
ya. Maksud pembahasan ini supaya ruang lingkup masalah 
tidak terlalu luas, sehingga dapat diperoleh analisa 
yang baik mengenai peranan Bappeda Tingkat II Surabaya.

5
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3- flu.juan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi 

syaraft niemperoleh gelar sarjana hukum pada Pakultas Hu

kum Universitas Airlangga. Dicamping itu untul: mengeta - 

hui scjauh mana tugas Bappeda dalara rangka mcmbantu peme 
rintah daerah didalam melaksanakan pembangunan. Dan ba- 

gaimana kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dalam: strulctur organisasi Pemerintah Daerah di Surabaya.

4. Hetodologi

a. Sumber data.

Bahan-bahan penulisan yang saya peroleh untuk me- 

nyusun skripsi ini, pertama-taina dari otudi kepuctakaan 

yang menyangkut permasalahan, kedua dari vav/ancara de

ngan para pihak yang berhubungan langsung dengan rnasalah 

ini.

b. Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data.

Pada mulanya saya kumpulkan data dari perpustaka- 

an berupa buku-buku, majalah-majalah dan catatan-catatan 

lain yang bei'hubungan dengan masalah ini, kemudian meng- 
hubungi instansi-instansi yang berv/enang untul: melakukan

wawancara atas hal-hal yang bersifat tehnis, juga untuki
mendapatkan literatur-literatur serta bahan bacaan lain 

yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Dari data 
yang terkumpul saya memisahkan kedalam bab-bah atau sub 

bab-bab yang masing-masing sesuai dengan bidang pembaha- 

cannya, ini untul: inomudahkun menyusun penulinan.

6
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c. Analisa Data
Semua informasi dan data, baik kepustakaan maupun 

lapangan, saya kualifikasikan serta meneliti dan menilai 
data tersebut. Dari hasil pengolahan akan terpilih data 
yang ada relevansinya dengan tujuan pembahasan dengan ti 
dak mengurangi reliabilitasnya.
5* Pertanggunganjawaban Sistimatika

Dalam skripsi ini, utnuk mempermudah menclaah ma- 
salah-masalah yang timbul saya menyusun sistimatika seba 
gai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan seca 
ra ringkas tentang : latar belakang permasalahan, alasan 
pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan sisti- 
matikanya*

Bab II diuraikan mengenai gambaran umum tentang 
badan perencanaan pembangunan daerah dan pemerintah kota 
madya daerah tingkat II Surabaya. Adapun sub babnya ada
lah terdiri dari pengertian tentang pemerintah daerah, 
susunan organisasi dan tata kerja pemerintah daerah kota 
madya tingkat II Surabaya serta pembentukan Badan Peren
canaan Pembangunan Daerah Tingkat II Surabaya dan juga 
mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Perenca 
naan Pembangunan Daerah Tingkat II Surabaya.

Bab III, diuraikan mengenai pengertian tentang 
perencanaan pembangunan dan kedudukan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah di Kota Madya daerah tingkat II Sura
baya.
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Bab IV diuraikan mengenai pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah kota madya tingkat II Surabaya.

Bab V, merupakan bab penutup dari serangkaian pem 
bahasan diatas, sampailah pada suatu kewimpulan yang me
rupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan sebagai 
pelengkap saya berikan juga beberapa saran yang mungkin 
bisa berguna dan bermanfaat*
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■ GAMBARAH UMUM TENTANG PEMERINTAHAN BASRAH
BAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAXA

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa wilayah
»

suatu negara pada umumnya adalah sangat luas, sehingga 
didalam urusan pemerintahnya akan selalu komplelc dan 
rumit sekali. Hal ini akan kelihatan sekali apabila se
gala urusan pemerintahan tersebut langsung ditangani 
oleh pemerintah pusat sendiri.

Didalam sistim pemerintah di negara Republuk Indo 
nesia yang terdiri dari beberapa kepulauan, berbagai 
sulcu, adat dan juga berbagai macam bahasa daorahnya akan 
tidak memungkinkan sekali kalau didalam menjalankan peme 
rintahannya hanya langsung ditangani oleh pemerintah 
pusat saja, apalagi seperti di negara yang titik tolak 
dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang ber- . . 
dasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194-5 adalah 
menitik beratkan pada pembangunan baik pembangunan manu- 
sia ceutuhnya maupun pembangunan dalam segala bidang.

Agar dapat menciptakan dan mencapai pembangunan 
yang berdaya guna dan berhasil guna, di negara Indonesia 
telah diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 khusus 
nya pada pasal 18 menyatakan :

Pembangunan daerah Indonesia atas daerah besar dan

BAB II

9
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10
kecil,dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetap- 
kan dengan undang-undang dengan memandang dan mengi- 
ngat dasar permusyav/aratan dalam sistim pemerintahan 
negara dan jug§u memperhatikan hak asal-usul yang ber 
sifat istimewa^'.

Dari lcetentuan yang seperti telah diatur dalam
pasal 18 dari pada Undang-Undang Dasar 194-5 tersebut
maka dapat dijelaskan sebagaimana dalam penjelasan Unda-
ng-Undang Dasar 194-5 bahwa :

a, Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheits- 
staats, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah 
didalam lingkungannya yang bersifat staats juga.

Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah 
propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula da
lam daerah yang lebih kecil.

Di daerah-daerah yang bersifat otonom (st- 
reek dan locale rechts gemeen scappen) atau ber 
sifat daerah administrasi biasa, semuanya menurut 
aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Di daerah yang bersifat otonom akan diada
kan badan perwakilan daerah oleh karena itu di 
daerahpun pemerintah daerah akan' bersendi atas 
dasar permusyav/aratan.

b. Dalam territoir negara Indonesia terdapat lebih 
kurang 250 zelf-besturende landschappen dan yolk 
agemeer schappen, seperti desa Javra dan Bali, 
negeri di Minangkabau, Dusun dan v/arga di Palem- 
bang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai 
susunan asli, dan oleh karenanya dapat\dianggap 
sebagai daerah yang bersifat istimewa ' .
Dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan yang 

termuat tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan seper*
ti dibawah ini :

Daerah Indonesia itu akan dibagi-bagi menjadi daerah 
daerah besar dan kecil dari pada pemerintah lokal 
administratif maupun pemerintah lokal yang mengurus 
rumah tangganya sendiri. Bentuk dan susunan pemerin
tah lokal ini akan dan harus diatur dengan Undang- undang.

-Tenj.clasan Tantang Undan>,-Undang Dasar 194*5,Hal. Pemerintah Daerah
4Ibid.

3
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11

Untuk daerah yang bersifat otonom, maka harus diada- * 
lean dasar permusyawaratan seperti dalam sistim peme
rintahan negara, Untuk ini berarti daerah yang oto-.: 
nom harus juga diadakan pula badan-badan r/cmerinta- 
han daerah. Negara Indonesia akan menghormati kedudu 
lean daerah-daerah yang bersifat istimev/a, lagi pula 
sefcala peraturan negara yang mengenai daerahritu 
akan mengingat hale onal-usul daerah ter^cbut^'.

Setelah memperhatikan adanya penjelasan dari pa
sal 18 Undang-Undang Dasar 194-5 dan ditunjang pula denga 
n kesimpulan yang diuraikan seperti tersebut diatas maka 
untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan oleh pemerintah 
negara Indonesia berusaha membagi menjadi wilayah-v/ila- 
yah propinsi dan dari propinsi tersebut juga dibagi-bagi 
lagi menjadi yang lebih kecil.
1. Pengertian Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagai realisasi dari pada pasal 18 Undang-Unda
ng Dasar 194-5 oleh pemerintah yang bersama-sama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR) me.mbuat suatu Undang-un- 
dang lchusus prihal penyelenggaraan pemerintah daerah un
tuk itu dibuatlah sebuah Undang-undang Ho. 5 tahun 1974- 
tentang pokok-pokolc pemerintahan di daerah. .

Dengan demikian wilayah suatu negax̂ a yang sangat 
luas ini dapat dibagir-bagi menurut kepentingan penyeleng 
garaan pemerintah, seperti dalam bukunya yang berjudul 
r,Het N.cderlandsch Gemeenterecht" oleh Mr. J. Oppen Hein 
yang mcnjelaskan bahwa yang disebut dengan pemerintah 
daerah harus memenuhi \Lima ketentuan; ini :

^Yuniarto, Pemerintahan Lokal, Yayasan Penerbit 
Gajah Mada, Yokyakarta, 1967, llal. 71-72.
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Pertama :
Kedua :
Ketiga :

12

Keempat :

Kelima :

Setelah memperhatikan lima ketentuan pokok suatu 
pemerintahan daerah dapatlah kiranya disesuaikan dengan 
sistim pemerintah dinegara Indonesia. Dimana didalam pem 
bentukannya ada bermacam-macam asas yang mana asas-asas 
tersebut dapat menunjukkan hal-hal yang dapat dikelompok 
kan menjadi Pemerintah Administrate dan dapat pula *dike 
lompokan menjadi unsur pemerintah Otonomi Daerah.

Untuk mengetahui perlu diadakan perincian dan pe- 
ngelompokan asas-asas tersebut. Adapun asas-asas itu 
dapat diperinci sebagai berikut : j■/a. Asas Desentralisasi, adalah penyerahan urusan pe

merintah dari pemerintah atau daerah tingkat ’atas 
nya kepada daerah menjadi urusan ruinah tangga.

b. Asas Dekonsentrasi, adalah pe.limpahan v/ewenarig 
dari pemerintah atau kepala instansi vertikalting 
kat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. j

c. Asas Tugas ^embantu atau Made Bewind, adalah^tu- 
gas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas 
urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerin
tah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mem-

Adanya lingkungan atau daerah dengan batas 
yang lebih kecil dari pada negara.
Adanya penduduk dalam jumlah yang mencuku- 
pi.
Adanya kepentingan-kepentingan yang ada co 
raknya sukar dibedakan dari yang diurus 
oleh negara, akan tetapi yang demikian me- 
nyangkut lingkungan itu sehingga penduduk 
nya bergerak untuk bersama berusaha atas 
dasar swadaya.
Adanya suatu organisasi yang memadai untuk 
menyelenggarakan kepent ingan-kep ent ingan 
itu sehingga penduduknya bergerak untuk 
bersama.
Adanya kemampuan^-untuk menyediakan biaya 
yang diperlukan '.

^Prabowo Utomo, Op cit, Halaman 1.

M T U K
fERFUSTAKAAH 

•WNITEftsrfAS AHttANOOA
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pertanggung jawabkan kepada yang menugaskarv '.
Dari pengelompokan tersebut maka dapat diambil 

asas-asas yang menjadi daerah otonom adalah asas desen- 
tralisasi, sedangkan untuk asas dekonsentrasi merupakan 
dasar pembentukan daerah administrasi.

Didalam pokok-pokok pemerintah di daerah ada dise 
butkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan 
Dewan perwakilan Daerah, sedangkan dalam penyelenggaraan 
nya pemerintah membentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-Di 
nas Daerah.

Agar supaya didalam penyelenggaraan pelaksanaan 
suatu pemerintahan di daerah tidak mengalami perbenturan 
antara daerah satu dengan daerah lain didalam kesatuan 
wilayah negara Republik Indonesia maka wewenang penyele
nggaraan di daerah terbatas pada daerah-daerah otonom 
masing-masing, daerah otonom tersebut dibentuk berdasar- 
kan atas suatu kondisi politik, ekonomi, budaya, serta 
kemampuan suatu daerah-s, Daerah otonomi sendiri selanjut- 
nya disebut dengan nama daerah : ,

yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 
wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewa- 
jiban mengatur dan mengurdsi rumah tangganya sendiri 
dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia sesy 
ai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku *
ii
i ^Undang-Undang No. 5 Tahun 1974-, Tentang Pokok-Po 

kok Pemerintah di Daferah, Penerbit Karya Bhaktz,Surabaya, 
Halaman 2 - 3*

8Ibit.
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Dari daerah otonom tersebut Garis-garis Besar Ha- 

luan Negara dengan tegas telah memberikan pengarahan-pe- 

ngarahan yang harus diporhatikan dalam pelaksanaan, otono 
mi daerah yang nyata dan bertanggung Jawab, pengarahan - 

pongarahan tersebut harus mencakup hal-hal sebagai 
berikut :
- Harus cerasi dengan pembinaan politik kesatnan bongoa.

- Harus dapat menjamin hubungan yang serasi antara 
pemerintah pusat clan pemerintah daerah.

- Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan
i

daerah.
iOalarn pengarahan-pengarahan tersebut tampak de

ngan jelas terkandung prinsip otonomi daerah, scdangkan 

pemberian otonomi daerah sendiri harus didasarkan pada 

faktor-JTaktor perhitungan-perhitungan dan tindakari-tinda 

kan atau kebijaksanaan yang benar-bcnar dapat nen.ikmin 

daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurusi 

rumah tangganya sendiri. Disamping itu pada pemberian 

otonomi daerah harus benar -benar sejalan dengan t’ujuan 
melancarkan pembangunan diseluruh tanah air. Dengan demi 
kian maka dapatlah suatu daerah itu menyelenggarakan ru

mah tangganya sendiri apabila ditunjuk oleh pemerintah 

pusat atas pcrtimbangan-p ertimbangan tersebut-

Unsur-unsur•pemerintah yang telah diborikan kepa

da daerah dalam. rangka pelaksanaan asas dc-scntralisasi 

pada dasarnya menjadi v/ev/enang dan tanggung jav/ab daerah

14
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sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya *ada nada 

daerah, bail: yang • menyangkut penentuan kcb i3nkr.anaan, 

perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi- 

segi pembiayaannya.

Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah 

perangkat daerah itu sendiri terutaraa dinas-dinas daerah. 
Sedangkan bagi urusan-uruaan yang dilimpahkwyi oleh peme
rintah pusat sebagai dasar dari asas dekonsentrasi akan ■ 

tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sebab 

didalami asas ini pelimpahan v/ev/enang nerupakan alat un- 

tulc mengoreksi dan mengontrol apakah dalam pelaksanaan 

pemerintah daerah tersebut sesuai dengan ketentuan-kcten 

tuan yang torcantum dalam Garis-garis Besar Haluan Nega

ra.

2* Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya

Didalam susunan organisasi dan tata kerja pemerin 

tah daerah Kota Madya Daerah Tingkat IX Surabaya pada 

mulanya diatur oleh surat keputusan VJali Kota Kepala Da

erah Kota Madya Surabaya No. 176/WK/1973, dan selaiijut- 
nya telah disempurnakan kembali dengan peraturan daerah 

nomor 2 tahun 1979, hal 'tersebut d.ilakcanakan dalam 

rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerinta

han yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan 

perkcmbangan p0mcrintah an.

Perlu diketahui bahwa susunan organisaoi tcrcebut

15
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dapat diperinci dalam suatu sistim skematis menjadi ben
tuk bagan yang dapat diuraikan sebagai berikut ; Bahwa 
sesuai dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi 
maka kekuasaan tertinggi sebagai badan eksekutif dipe- 
gang oleh Wali Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya, 
sedangkan untuk penyelenggaraannya dibentuk staf-staf 
dan struktur organisasi kebawah.

Untuk membantu kepala daerah sebagai unsur staf
i

yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasarkan asas de
sentralisasi, asas dekensintrasi dan asas tugas perbantu 
an adalah dipegang oleh Sekretaris Kota Madya Daerah.

Sedangkan sekretaris kota madya daerah dalam. pe
laksanaan tugasnya dibantu oleh asisten-asisten yang me- 
rupakap. staf dibawah sekretaris, untuk Kota madya Daerah 
Tingkat II Surabaya, ada tiga kelompok asisten yanĝ  mem
bantu sekretaris kota madya daerah Surabaya (SEKOTDA), 
hal ini sesuai dengan surat keputusan Wali kota madya 
daerah tingkat II Surabaya No. 487/WK/1979 mengenai' tu
gas-tugas Asisten sekretaris kota madya daerah tingkat 
II Surabaya.

Untuk Asisten I SEKOTDA dibagi menjadi tiga bagi-
ian, dimana pada tiap-tiap bagian masih dibagi lagi se

hingga menjadi sub bagian-sub bagian :
- Untuk bagian I adalah Pemerintahan, sedangkan Bagian 
Pemerintahan ini terdiri dari Sub Bagian Tata Praja,
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Sub Bagian Pembangunan Perkotaan, Sub Bagian pemerinta 
han Desa, Sub Bagian Kependudukan, Sub Bagian Keterti- 
ban.

- Untuk bagian II adalah Bagian Hukum dan Organisasi 
dan Tata laksana, sedangkan pada bagian ini terdiri da 
ri Sub Bagian Perundang-Undangan, Sub Bagian Tata Hu
kum, Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dan Sub 
bagian Perpustakaan*

- Untuk bagian III adalah Sub Bagian Keuangan, dimana 
dalam bagian ini dibagi menjadi Sub Bagian Anggaran, 
Sub Bagian Pembukuan, Sub Bagian Perbendaharaan Umum, 
Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah dan Sub 
Bagiah Perbendaharaan Personil.

Sedangkan Asisten II SEKOTDA juga dapat dibagi
menjadi tiga bagian dan dari tiap-tiap bagian juga diba
gi lagi menjadi beberapa sub bagian :
- Untuk bagian I adalah Bagian perekonomian, dalam bagi
an ini terdiri dari Sub Bagian Pembinaan Perekonomian 
Rakyat, Sub Bagian Pembinaan Prasarana Perekonomian 
Rakyat, Sub Bagian Pembinaan Perusahaan Daerah dan Per 
bankkan Daerah.

- Untuk bagian II adalah Bagian Pembangunan, dalam bagi
an ini terdiri dari sub bagian Penyusunan Pelaksanaan 
Program, Sub Bagian Pengendalian Pelaksanaan Program 
dan Sub Bagian Bvaluasi dan Laporan.

- Untuk bagian III adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat,
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dalara bagian ini terdiri atas Sub Bagian Sosial, Sub 
Bagian Agama Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sub Bagian 
Kesehatan Masyarakat.

Untuk Asisten III SEKOTDA didalam asisten III ini 
meliputi ; Bagian Umum^ Humas dan Protokol, dan Bagian 
Kepegawaian.
- Untuk Bagian Umumt Humas dan Kepegawaian mencakup Sub 
Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Rumah Tangga, Sub Bagian 
Pengamanan Sandi dan Telekomunikasi, Sub Bagian Hubu- 
ngan Masyarakat dan Protokol dan Sub Bagian Pengadaan 
dan Perawatan Peralatan.

-Untuk Bagian Kepegawaian meliputi Sub Bagian Umum Kep£ 
gawaian, Sub Bagian Pengembangan Karier Pegawai dan 
Sub Bagian Mutasi Pegawai.

Disamping skematis dari bagan organisasi kesekre- 
tariatan kota madya Daerah Tingkat II Surabaya, o'uga di- 
atur pula skematis susunan kesekretariatan Bewan Perwaki 
lan Rakyat Daerah* Sedangkan kedudukan dari pada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri adalah sederajad 
dengan Wali Kota Madya Kepala Daerah. |
3• Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tin^kat II Surabaya
Sebagai dasar dari pada pembentukkan badan perenca 

naan P<?mbangunan Daerah Tingkat II Surabaya adalah berda 
sarkan dari adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia 
nomor 2? tahun 1980 tentang pembentukkan Badan Perencana

18
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an Pembangunan Daerah, adalah dalam rangka usaha pening- 
katan keserasian pembangunan didaerah diperlukan pening- 
katan keselarasan aritar pembangunan Sektoral dan Pemba
ngunan Daerah dan dalam rangka usaha menjarnin laju per- 
kembangan, keseimbangan serta kesinambungan pembangunan 
diperlukan adanya perencanaan yang lebih menyeluruh, 
terarali, dan terpadu.

Dengan berdasarkan keputusan Presiden tersebut 
inaka Mentri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputu -
san yang sifat dan. fungsinya sebagai aturan pelaksana 
atas keputusan Presiden nomor 27 tahun 1980. Adapun SK 
Mentri tersebut mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Or
ganisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Selanjutnya 
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur mengelu
arkan instruksinya dengan nomor BPPD 053/588/1930 ten-

itang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Tingkat II di Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Timur. Dari 
instruksi Gebernur inilah maka Wali Kota Madya sebagai 
Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebagai tingkat yang 
lebih rendah dalam bidang eksekutif melaksanakan tugas 
berikutnya dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kotâ  Ma
dya Daerah Tingkat II Surabaya No. 6 Tahun 1982 pada. 
tanggal 2 Agustus 1982, tentang penyempurnaan susunan 
organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan
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Daerah Kota madya Daerah tingkat II Surabaya..
Sedangkan untuk penentuan tipe dari pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dikeluarkan surat kawat 
Gubernur kepala daerah tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Ok 
tober 1980 No. 821/152/210/1980. Jadi pada dasarnya 
urut-urutan dasar pembentukan Badan Perencanaan Daerah 
adalah Keppres No. 27 Tahun 1980, selanjutnya oleh Men- 
tri dalam negeri dikeluarkan Surat Keputusan No. 185 Ta- 
hun 1980, oleh Gubernur KDH dikeluarkan instruksi No. 
BPPD 053/388/1980, dan- untuk daerah tingkat II kota ma
dya Surabaya dikeluarkan''Peraturan Daerah (Perda) No. 6 
Tahun 1982.

4. Susunan Organisasi dan Tata Ker.ja BAPPEDA Tingkat II 
Surabaya

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelengga- 
raan pemerintahan dalam hal ini mengenai pembangunan 
khususnya pembangunan di wilayah kota madya daerah ting
kat II Surabaya, dan juga mengenai rasa tanggung jawab 
suatu daerah akan perkembangan dan kemajuan pembangunan 
di daerahnya maka kepala pemerintahan tingkat II Suraba
ya dikeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1982. Mda-

ilam Perda tersebut diatur susunan organisasi dari pada 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Surabaya 
dan untuk Kota Madya Surabaya telah ditentukan tipenya 
adalah tipe B,- hal ini sesuai dengan kemampuan yang dica 
pai oleh daerah tingkat II kota madya Surabaya.
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hal ini sesuai dengan*pengarahan Gubernur Kepala Daerah 
Tingkat X Jawa Timur Ref. Rapimda Jawa Timur ke V Tahun 
1980.

Adapun susunan organisasi Bappeda Tingkat II Sura 
baya dapat disusun sebagai berikut : Bahwa kedudukan ter 
tinggi dipegang oleh Ketua Bappeda sedangkan didalam me* 
laksanakan tugas dan kewajiban ketua dibantu oleh sekre- 
taris Bappeda dan merupakan staf yang langsung bertang-
gung jawab kepada ketua,"adapun sekretaris ini tugasnya

i
memegang tiga hal penting yaitu Sekretaris urusan penyu- 
sunan rencana kegiatan, Sekretaris urusan keuangan dan 
sekretaris urusan umum.

Selain dari pada Sekretaris ketua Bappeda dibantu 
pula oleh ketua-ketua bidang lainnya, bidang tersebut 
terdiri' dari : Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, 
Bidang Fisik dan Prasarana, Bidang Pendataan dan I>ep®ran. 
MengenafL susunan organisasi Bappeda tersebut diatas da
pat diketahui didalam pasal 5 Perda No. 6 Tahun 1982.
a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

( Bappeda).
Tugas pokok dari pada Sekretaris Bappeda adalah 

memberikan pelayanan tehnis dan administratif kepada se- 
luruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan jr'erencana 

♦

an Pembangunan Daerah. Hal ini diatur dalam pasal 7 (2) 
Perda No. 6 Tahun 1982. Sedangkan mengenai fungsi dari 
pada sekretaris adalah‘menyusun rencana kegiatan tahunan,
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melakukan urusan umum, urusan keuangan dan urusan-urusan 
lainnya. Hal ini dapat diperinci lagi tentang tugas dan 
fungsi untuk tiap-tiap fungsinya. Pasal 9 peraturan ini 
menyebutkan untuk urusan penyusunan tugas rencana kegia- 
tan raerapunyai tugas mempersiapkan penyusunan rencana ke- 
giatan tahunan, mengikuti pelaksanaan dan melakukan eva- 
luasi atas pelaksanaannya, sedangkan tugas urusan keua
ngan adalah menangani masalah-masalah yang ada hubungan- 
nya dengan keuangan dan mengenai ini telah diatur dalam 
pasal 10 Perda ini, untuk urusan umum mempunyai tugas 
melakukan urusan surat-menyurat, urusan rumah tangga, me 
lakukan urusan kepegawaian dan urusan perlengkapan meng£ 
nai ini diatur dalam pasal 11 Perda No ,6/1982.
b. Bidang Ekonomi.

Bidang ekonomi adalah bagian yang sangat penting, 
karena mencakup yang ada hubungannya dengan pertanian, 
Industri, pertambangan energi, perdagangan dan koperasi 
serta segala pengembangan dalam bidang usaha. Oleh sebab 
itu maka didalam pasal 12 diatur tentang tugas dari pada 
bidang ekonomi, Adapun tugas-tugas tersebut adalah mela
kukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembang 
unan pertanian, industri pertambangan dan energi, perda
gangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha'. Un
tuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut maka bidang 
ekonomi mempunyai fungsi sebagai mana tersebut dalam 
pasal 13 Perda No. 6 Tahun 1932.
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Pungsi dari bidang ekonomi yaitu :
1. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan perta 

nian, industri, pertambangan dan energi, perdaga 
ngan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

2. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangu 
nan pertanian dan industri, pertambangan dan ener 
gi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan 
dunia usaha yang disusun oleh dinas-dinas daerah, 
satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerin- 
tah daerah, instansi-instansi vertikal, kecama- 
tan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada 
dalam wilayah daerah.

3. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang 
ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijak• *”
sanaan pemecahannya.

4. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan 
program tahunan dibidang ekonomi yang meliputi 
pertanian, industri, pertambangan dan energi sei>* 
ta perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia 
usaha dalam rangka melaksanakan Repelita daerah- 
atau proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerin- 
tah daerah tingkat I untuk dimasulckan dalam pro
gram daerah tingkat I.

Seperti yang disebutkan dalam pasal 13 bi
dang ekonomi terdiri dari beberapa seksi yaitu :
- Seksi pertanian.

m i l i k
FERPUSTAKAAN 
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- Seksi industri.
- Seksi pertambangan dan energi.
- Seksi perdagangan dan koperasi*
- Seksi pengembangan dunia usaha.

c. Bidang Sosial Budaya.
Bidang sosial budaya mempunyai tugas melakukan dan 

mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang 
pendidikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan 
rakyat, penerangan dan komunikasi serta kependudukan. Se 
dangkan untuk tugas-tugas tersebut maka bidang sosial 
dan budaya harus berdasarkan pada pasal 19 clan mempunyai 
fungsi sebagai berikut :

1* Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pendi
dikan mental spiritual, pemerintahan, kesejahtera 
an rakyat, penerangan dan komunikasi serta kepen
dudukan.

2. Mengkoordinasikan memadukan rencana pembangunan 
dibidang pendidikan, mental spiritual, pemerintah 
an penerangan dan kependudukan yang disusun oleh 
dirtas-dinas daerah, satuan organisasi lain dalam 
lingkungan pemerintah daerah.

3. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang 
sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah ke 
bijaksanaan pemecahannya.
Bidang sosial terdiri dari beberapa seksi, sedang 

kan untuk tiap-tiap seksi mempunyai tugas masing-masing.
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Adapun seksi-seksi tersebut adalah sebagai berikut :
- Seksi pendidikan mental dan pemerintah, mempunyai tu
gas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
pembangunan dan pendidikan generasi muda, kebudayaan, 
agama, hukum dan pemerintahan.

- Seksi kesejakteraan rakyat, mempunyai tugas mempersiap 
kan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan 
kesehatan, perumahan rakyat, peranan wanita dan keluar 
ga berencana.

- Seksi penerangan dan komunikasi, mempunyai tugas mem
persiapkan bahan penyusunan perencanaan program pemba
ngunan penerangan, pers dan komunikasi sosial.

- Seksi kependudukan, mempunyai tugas mempersiapkan ba
han penyusunan rencana program pembangunan ketenagaan, 
transmigrasi dan kependudukan.

Hal tersebut diatas dimuat didalam Perda No. 6 Tahun 
1982 pasal 20, 21, 22 dan pasal 23-
d. Bidang Fisik dan Prasarana.

Yang menjadi tugas dari pada bidang fisik dan pra 
sarana adalah melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan 
perencanaan pembangunan, pengairan, perhubungan dan pari 
wisata, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber alam 
dan lingkungan hidup. Jadi untuk dapat terselenggaranya 
bidang tersebut maka perlu dibentuk seksi-seksi yang 
seperti telah diatur dalam pasal 24, adapun seksi-seksi 
tersebut adalah :
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- Seksi pengairan.
- Seksi perhubungan dan pariwisata.
- Seksi tata ruang dan tata guna tanah.
- Seksi sumber alam dan lingkungan.

Mengenai fungsi dari bidang fisik dan prasarana
tersebut diatur dalam pasal 25 yaitu :

1. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan penga
iran, perhubungan, pariwisata, tata ruang dan 
tata guna tanah serta sumber alam dan lingkungan 
hidup.

2. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangu
nan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata 
ruang dan tata guna tanah serta sumber alam dan 
lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas da 
erah satuan organisasi lain dalam lingkungan peme 
rintah daerah, instansi-instansi vertikal, kecama 
tan-kecamatan dan badan lain yang berada dalam 
lingkungan wilayah daerah•

3. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fi- 
sik dan prasarana serta merumuskan langkah kebi- 
jaksanaan pemecahannya.

4. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan 
program dibidang fisik dan prasarana yang melipu- 
ti pengairan dan seterusnya dalam rangka pelaksa
naan Repelita daerah atau proyek yang diusulkan 
kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam
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program tahunan nasional*
Pasal 26, 27 dan pasal 28 mengatur tentang 

tugas dari tiap-tiap seksi dan dapat diperinci 
sebagai berikut :
« Seksi pengairan, mempunyai tugas mempersiapkan 
bahan penyusunan rencana dan program pembangu
nan pengairan.

- Seksi perhubungan dan pariwisata, mempunyai tu* 
gas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan 
program pembangunan prasarana jalan perhubungan 
darat, udara, pos dan telekomunikasi serta pari 
wisata.

- Seksi tata ruang dan tata guna tanah mempunyai 
tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana 
dan program pengaturan tata ruang dan tata guna 
tanah.

- Seksi sumber alam dan lingkungan hidup mempu
nyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan renca 
na dan program pemanfaatan sumber alam dan peme 
liharaan lingkungan hidup yang serasi dan seim- 
bang.
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e. Bidang Pendataan dan Laporan.
Yang menjadi tugas dari pada bidang pendataan dan 

laporan ini terrauat didalam pasal 30 Perda No. 6 Tahun 
1982, dimana dalam pasal tersebut diatur sebagai berikut; 
Bahwa bidang pendataan dan laporan mempunyai tugas meng- 
himpun data, melakukan analisa dan penelitian, menyusun 
laporan pelaksanaan pembangunan daerah serta menyusun 
statistik dan dokumentasi.

Sedangkan untuk menyelenggarakan*dan melaksanakan 
tugas-tugas dari tiap seksi tersebut maka dibentuklah 
seksi-seksi seperti diatur pada pasal $0 (1) yaitu :
- Seksi pengumpulan data.
- Seksi analisa dan penilaian.
- Seksi pelaporan dan
- Seksi statistik dan dokumentasi.

Sedangkan untuk tiap seksi mempunyai tugas masing 
masing, seperti seksi pengumpulan data mempunyai tugas 
mempersiapkan data-data mengenai pelaksanaan program 
pembangunan, untuk seksi analisa dan penilaian mempunyai 
tugas mempersiapkan bahan-bahan dan data laporan pelaksa 
naan pembangunan dalam rangka analisa dan penilaian,se
dangkan untuk seksi pelaporan mempunyai tugas menyusun 
laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan 
laporan kepada daerah, kemudian seksi statistik dan doku 
mentasi mempunyai tugas menyusun statistik dan melakukan 
dokumentasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.
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f. Tata Kerja.
Mengenai tata kerja pada Badan Perencanaan Pemba

ngunan Daerah Tingka II Surabaya, didalam peraturan yang 
dikeluarkan oleh Walikota madya kepala daerah tingkat II 
Surabaya adalah diatur dalam pasal 36 dari î erda No. 6/ 
1982. Adapun yang menjadi pedoman adalah sebagai beri- 
kut : Bahwa ketua, sekretaris, para kepala bidang, kepa 
la seksi dan kepala urusan pada perencanaan pembangunan 
daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi.

Diatur pula pada pasal 40 yaitu setiap pimpinan 
satuan Organisasi dalam lingkungan badan perencanaan pem 
bangunan daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoor
dinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pe*- 
tunjuk dan bimbingan bagi pelaksanaan tugas bav/ahannya. 
Pasal 37 menyebutkan ; dalam mempersiapkan rencana dan 
program pembangunan didaerah, Bappeda wajib senantiasa 
memelihara hubungan kerja koordinatif dengan instansi-in 
stansi didaerah, hubungan kerja konsultatif dengan inst- 
ansi daerah tingkat I dan tingkat pusat secara hierar*- 
chis.

Badan perencanaan pembangunan daerah bersama-sama 
dengan instansi vertikal didaerah wajib memelihara dan 
mengembangkan rencana pembangunan didaerah secara serasi 
dan terpadu.
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Demikian lah susunan organisasi dan /tata kerja 
dari pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat
II Surabaya yang penulis anggap ada hubungannya dengan 
program pembangunan pada umumnya. Sedangkan bentuk lebih 
jelas b*agai mana bentuk dan susunan skema organisasi da
ri Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Sura
baya yang sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 1982 dapat 
pada gambar berikut ini. (Skema susunan organisasi Bapp
eda terlampir).
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BAB IV
PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Jadv/al Kegiatan Tahunan Bappeda Tingkat II Surabaya
Agar dapat melaksanakan fungsi perencanaan pemba- 

ngunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan 
suatu jadwal kegiatan, sehingga dapat dipergunakan seca
ra tertib, baik dan menyeluruh. Hal ini sangat menunjang 
sekali didalam mengetahui sampai dimana langkali serta 
peranan dari Badan i-erencanaan pembangunan Daerah dida
lam program pembangunan di daerah,

Untuk itulah maka dikeluarkan Perda No. 6 Tahun
1982. Yang memuat tentang jadwal kegiatan tahunan Bappe
da. Dari Perda No. 6 Tahun 1982 itu dapat diketahui 
kegiatan pokok dari Bappeda, yaitu dalam pasal 3 <*an 
pasal 4- yang menyatakan bahv/a semua Kegiatan yang lang- 
sung bersangkut-paut dengan pelaksanaan fungsi dan tugas 
pokok Bappeda untuk setiap tahunnya adalah merupakan ke
giatan dari Bappeda daerah tingkat II Surabaya.

Kegiatan pokok Bappeda tingkat II Surabaya di.su- 
sun dalam satu jadv/al kegiatan yang merupakan rencana 
terus-menerus sepanjang tahun yang meliputi :

1. Kegiatan penyusunan DSP (Daftar Skala rrioritas).
2. Kegiatan penyusunan program kerja Wali Kota Madya 

Kepala Daerah.
3. Kegiatan penyusunan RAPBD II.

4-1
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4, Pemeriksaan DIP ( Daftar Isian rroyek ) dan Lemba 
ran Kerja (LK) APBD II.

5, Kegiatan perobahan APBD II.
6, Kegiatan monitoring APBD II.
7- Laporan APBD II.
8* Perhitungan APBD II.
9* Pembuatan DUP (Daptar Usulan Proyek) APBD I.
10. Monitoring proyek-proyek APBN.
11. Monitoring proyek-proyek APBD I.
12* Pembuatan Laporan Kerja (LK) dan DIP (Daftar Isi

an proyek) APBD I.
13* Laporan proyek-proyek APBN I.

Dari ketiga belas (13) kegiatan proyek Bappeda 
yang direncanakan secara terus menerus sepan.jang tahun 
dapat membuktikan betapa besar peranan Bappeda tersebut, 
karena dari hal itu maka Bappeda tingkat II Surabaya 
harus selalu melakukan peranannya dalam merealisasi kegi 
atan pokok tersebut dengan melibatkan dari seluruh in- 
stansi-instansi yang ada di daerah tingkat II Surabaya 
dan juga dengan propinsi tingkat I maupun pusat sebagai 
hubungan konsultatifnya*

Untuk lebih jelasnya bagai mana poranan Bappeda 
dalam membantu dan menunjang bidang pembangunan di ting
kat II Surabaya maka penulis mengurailcan pula bagai mana 
cara Bappeda memprosec setiap kegiatan tersebut :

4-2
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ad.1. Kegiatan penyusunan DSP (Daftar Skala Priori- 
tas).

Dasar penyusunan ini dilalui dengan pro 
ses yang panjang mula-mula Bappeda mengadakan 
rapat pendahuluan. Didalam rapat ini menampung 
dan menyusun instruksi-instruksi V/ali Kota Ma
dya, setelah mengolah penyusunan instruksi Wa- 
likota dilanjutkan dengan penyusunan DSP, 
Sementara yang merupakan suatu rencana DSP 
yang kemudian diajukan kepada V/ali Kota lagi 
ditambah dengan pengarahan-pengarahan selanjut 
nya, setelah Wali Kota memberikan pengarahan 
selanjutnya Bappeda melakukan konsultasi dengan 
Bappeda rropinsi, dengan ketua DPRD. Setelah 
melalui proses-proses tersebut, dilanjutkan 
dengan Rekorda dan akhirnya dibakukan DSP ter
sebut oleh Wali Kota Madya sebagai bahan Raker 
Wali Kota Madya. 

ad.2. Kegiatan pengusunan program kerja wali Kota 
Madya Kepala Daerah.

Untuk kegiatan ini oleh Bappeda ditem- 
puh proses yang panjang pula yaitu : 
Pertama-tama Bappeda mendapat instruksi dari 
Wali Kota untuk melakukan penyusunan program 
kerja dengan petunjuk-petunjuk dan batasan-ba- 
tasan masalahnya kemudian ditambah bahan masu-
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kan dari beberapa instansi dan basil peneliti- 
an sendiri, baru kemudian disusunlah dalam 
bentuk Draf I. Setelah Draf I disusun dilapor 
kan lagi ke Wali Kota Madya selanjutnya menung 
gu koreksi dan pengarahan-pengarahan. Disampi- 
ng itu Bappeda juga mengadakan konsultasi de
ngan Bappeda Propinsi Apabila Draf I ter 
sebut tidak ada tambahan dan perubahan maka 
langsung bisa dibuat Draf final dan selanjut- 
nya menunggu (dijadikan dan ditetapkan program 
tersebut dengan surat keputusan Wali Kota 
Madya Kepala daerah. 

ad.3- Kegiatan penyusunan RAPBD II.
proses didalam kegiatan penyusunan 

RAPBD II adalah setelah ada surat edaran Wali 
Kota Madya ditambah dengan bahan masukan dari 
hosil koordinasi pendapatan daerah dan koordi- 
nasi belanja daerah lalu diadakan penyusunan 
kerangka ApBD oleh bidang bidang Bappeda berda 
sarkan DSP dan pengarahan Wali' Kota Madya KDH, 
selanjutnya diadakan pengkajian kerangka RAPBD 
dengan jalan rapat-rapat intern Bappeda dan 
untuk lebih menguatkan dikonsultasikan bersama 
keuangan kepada Wali Kota juga melakukan kon
sultasi dengan ketua DPRD.

Sedangkan langkah selanjutnya dilakukan
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penyusunan nota keuangan dan proyek-proyek
yang selanjutnya diadakan rspat dengan Sekotda 
dan kepala-kepala bagian dan dinac untuk menen 
tukan DUP (Daftar Usulan proyek) baru setelah 
DUP ini diadakan penilaian maka dibuatlah Draf
I dan nota keuangan selanjutnya diajukan dalam 
bidang panitia anggaran baru kemudian kalau 
perlu diadakan revisi-revisi, selanjutnya dari 
draf tersebut dan nota keuangan akhirnya disam 
paikan oleh Wali Kota Madya kepada sidang/dide 
pan sidang DPRD dan sampai dengan penyusunan 
atas hasil.sidang tersebut,

Demikian sedikit tentang proses Bappeda 
tingkat II Surabaya didalam melaksanakan pro
gram kerja yang telah ditentukan didalam Perda 
No, 6 tahun 1982. Dari proses tersebut dapat 
terlihat dengan jelas bahwa peranan Bappeda 
dalam bidang pembangunan merupakan suatu tugas 
yang tidak bisa dianggap ringan, karena merupa 
kan kunci pertama didalam menyusun perencanaan 
perencanaan sebelum langkah pengadaan dan peng 
iriman atas hasil perencanaan tersebut kebi- 
dang dinas-dinas daerah lain sebagai pelaksana 
an penyelenggaraan perencanaan.

Koordinasi Pembangunan Kota Madya Daerah Tingkat II
Surabaya.........................................
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2* Koorctinasi rembangunan Kota Madya Daerah Tingkat II 
Surabaya

Pembangunan disuatu daerah tidak akan dapat tere- 
alisasi dengan baik tanpa adanya lterja sama dan sistim 
koordimtni antora berbagai pihak, un(;uk ihu da lam usaha 
mewujudkan perencanaan akan wisma, karya, marga dan pe- 
nyempurnaan perlu'adanya pembagian koordinatiX dalam hal 
pelaksanaan dan pengawasannya.

Dalam rangka mensukseskan pembangunan di Kota 
Madya daerah tingkat II Surabaya perlu selcali adanya sua 
tu sistim koordinasi yang baik antara dinas-dinas daerah 
dalam wilayah hukum pemerintah daerah di. Kota Madya Sura 
baya. Seperti yang telah ditetapkan didalam keputusan 
mentri dalam negeri nomor : 220 tahun 1979 tentang penga 
wasan pembangunan yang ditugaskan kepada Inspektorat wi
layah Kota Madya. Hal ini adalah untuk menciptakan keter 
paduan kerja dan pengawasan dalam rangka menyelenggara- 
kan pembangunan dalam segala bidang.

Sebagai mana yang menjadi fungsi dari pada badan 
perencanaan pembangunan daerah didalam peranannya dibi
dang pembangunan adalah berusaha untuk mewujudkan hasil 
perencanaan yang sebaik mungkin dan sejelas mungkin kare 
na dengan adanya hasil perencanaan yang baik akan memu- 
dahkan dinas-dinas daerah lain untuk melalcsanakan hasil 
perencanaan dan pengawasan atas polaksanaannya.

Dengan membaca Perda No. 6 tahun 1982 tentang

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM 
BIDANG PEMBANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

 
 
NURUL YAYUK ANDAYANI



susunan dan tata -kerja Bappeda Kota Madya daerah tingkat 
II Surabaya maka dapat diuraikan sebagai berikut :
- Ketua Bappeda tingkat II Surabaya sebagai pejabat yang 
bertanggung jawab dalam penyelenggaraan koordinasi pe
rencanaan sektor pembangunan.

- Sekretaris Kota Madya daerah tingkat II Surabaya seba
gai pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggara 
an koordinasi pelaksanaan sektor pembangunan.

- Kepala Inspektorat wilayah Kota Madya daerah tingkat 
II Surabaya sebagai pejabat yang bertanggung jawab 
dalam penyelenggaraan koordinasi pengawasan sektor pem 
bangunan.

Adapun didalam Perda No. 6 tahun 1982 dan perda 
No. 2/1979 tersebut dapat disimpulkan tentang tugas-tu- 
gas pelaksanaan koordinasi dari berbagai bagian yang ber 
tanggung jawab atas bagian dari perencanaan, pelaksanaan 
maupun pengawasan. Bagian yang menjadi program pembangu
nan di Kota Madya daerah tingkat II Surabaya tersebut da 
pat diuraikan sebagai berikut.

Untuk bagian ekonomi dikelompokkan sebagai beri
kut :
- Sektor perhubungan, pariwisata, dan pengairan sebagai 
penanggung jawab pelaksana koordinasi perencanaan : 
Ketua Bappeda dan dijalankan oleh Kabid Finik dan pra- 
sarana.
Pelaksana adalah oleh Sekwilda dan dijalankan oleh

*7
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Asisten II (bagian pembangunan dan kesejahteraan rak
yat.
Pengawa's adalah oleh Ilcwilkotda.

- Sektor pertanian dan industri pertambangan, sektor per 
dagangan dan koperasi, sektor pengembangan dunia usaha 
sebagai penanggung jawab pelaksana koordinasi perenca
naan adalah Ketua Bappeda dan dijalankan.oleh Kabid 
ekonomi.
pelaksana adalah Sekwilda dan dijalankan oleh Asisten 
II ( bagian pembangunan dan kesejahteraan rakyat). 
Pengawas adalah Irwilkotda.

Untuk Bidang Sosial dapat dikelompokkan sebagai 
derikut :
- Sektor pembangunan daerah, Desa dan Kota.
- Sektor perumahan rakyat dan pemukimam.
- Sektor sumber alam dan lingkungan hidup.
Sebagai penanggung jawab Perencanaan adalah Ketua Bappe
da dan dijalankan oleh Kabid Fisik dan Prasarana. 
Pelaksana adalah Sekwilda dan dijalankan oleh asisten II. 
pengawasan adalah oleh Irwilkotda.
« Sektor tenaga kerja dan trasmigrasi.
- Sektor agama-
- Sektor pendidikan generasi muda, kebudayaan nasional 
dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- Sektor kesehatan kesejahteraan sosial,peranan wanita, 
kependudukan dan lceluarga berencana.

4-8
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Sebagai penanggung jav/ab koordinasi perencana adalah 
Ketua Bappeda dan dijalankan oleh Kabid Sosial Budaya. 
Pelaksana adalah Sekwilda dan dijalankan oleh asisten
n.
Pengawasan adalah Irwilkotda.

Untuk Bidang Umum dan Pemerintahan dikelompokkan 
sebagai berikut :
- Sektor Hukum.
- Sektor keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Sektor ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Sektor penerangan pers dan komunilcasi.
Sebagai penanggung jawab lcoordinasi perencanaan adalah 
Ketua Bappeda dan dijalankan oleh Kabid Sosial Budaya. 
pelaksana adalah oleh Sekwilda dan dijalankan oleh 
Asisten I (bidang Pemerintahan)
Pengawasan adalah Irwilkotda......Hasil wawancara
dengan Kabid Pendataan dan Laporan.

Dengan adanya koordinasi pembangunan di Kota Ma
dya daerah tingkat II Surabaya maka terbuktilah bahwa 
peran Badan Perencanaan pembangunan Daerah didalam inenen 
tukan pcrencanaan-perencanaan untuk mewujudkan penyeleng 
garaan koordinasi antara instansi itu adalah sangat di
perlukan, ini dapat diketahui dari bugas utama Badan Pe
rencanaan yang mula-mula menentukan rencana-rencana peng 
koordinaaian tersobul;.
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3- program Kertja .pembangunan Kota Nadya Daerah Tingkat 
IX Surabaya Tahun Ang^aran 1986/1987 '

Perencanaan pembangunan daerah fungsi yang sangat 
besar didalam menentukan keberhasilan/berhasil tidaknya 
program-program pembangunan, Dengan perencanaan yang man 
tap, baik dan terarah akan mendorong pembangunan berja- 
lan dengan lancar. Hal ini akan sangat membantu kelanca- 
ran bagi instansi pelaksanaan untuk melaksanakan hasil 
perencanaan tersebut, Sebaliknya tanpa perencanaan yang 
mantap, baik dan terarah akan sangat menghambat pembangu 
nan, karena instansi pelaksana dalam melaksanakan hasil 
perencanaan tersebut mengalami kesukaran-kesukaran dalam 
merealisasikannya.

Untuk itu peroses perencanaan harus terus menerus 
ditingkatkan sehingga dapat diharapkan hasil perencanaan 
yang didapat dari berbagai manifestasinya. Sehingga meru 
pakan suatu konsep pemecahan terhadap masalah-masalah 
pembangunan yang dihadapi.

JIasil proses perencanaan pembangunan daerah yang 
telah mendapatkan instansi dari V/ali Kota Madya ditainbah 
dengan bahan masukan-masukan dari seluruh anggota Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan adanya pengarahan-pe- 
ngarahan dari Bappeda propinsi maka disusun Draft-draft 
hingga akhirnya oleh Wali Kota Madya dan DPRD tingkat II 
Surabaya dikeluarkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1986. 
Tentang Anggaran pendapat dan Belanja Daerah Kota Madya
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daerah tingkat II Surabaya, dimana didalam anggaran tcr- 
□ ebut telah tersusun program kerja pembangunan Kota 
Madya daerah tingkat IT, Surabaya. Seperti halnya hasil 
kcrja Bappeda tingkat II Surabaya dalam merencanakan pern 
bangunan penyusunan program kerja Wali Kota Madya daerah 
tingkat II Surabaya, juga telah melalui proses-proses 
yang telah disebut diatas.

Adapun hasil program kerja Bappeda yang salah sa- 
tu diantaranya adalah program kerja pembangunan daerah 
tingkat II Surabaya periode tahun 1986/1937. Telah dike- 
luarkan surat keputusan Wali Kota Madya No. 2269 tahun 
1986 tentang penjabaran kegiatan dan proyek perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 
1986/1987 di Surabaya pada tanggal 11 Desember 1986.

Dalam program kerja tersebut pada dasarnya merupa 
kan suatu garis besar didalam menentukan arah bagi selu- 
ruh aparat pemerintahan di wilayah Kota Madya daerah 
tingkat II Surabaya, agar dapat terwujud keadaan yang di 
inginkan dalam waktu satu tahun anggaran khususnya dalam. 
rangka mensukseskan pelaksanaan Repelita

Program kerja pembangunan dari pada Wali Kota Ma
dya kepala daerah tingkat II Surabaya pada tahun angga
ran 1986/1987 adalah menitik beratkan pada :

a* Melaksanakan program kota yang bersih dengan usaha 
usaha meningkatkan kegiatan penyelenggaraan keber- 
sihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban kota.
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b* Meningkatkan sarana dan prasarana guna meningkat- 
kan perekonomian dan kesejahteraan warga kota.

c. Meneruskan usaha-usaha dalam rangka mewujudkan 
kota Surabaya sebagai kota pahlawan, kota bisnis 
kota pariwisata dan sebagai kota industri.

d. Meneruskan kegiatan pemekaran wilayah kota seba- 
g&i kota wilayah administrasi kota.

e. Meningkatkan usaha-usaha pendaya gunaan satuan 
organisasi dan aparatur pemerintah daerah yang 
lebih efektif.

f. Mengefektifkan peningkatan income daerah guna mem 
perbesar kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.

g* Meningkatkan usaha-usaha pengendalian pertambahan
penduduk.

h. Menunjang program dan proyek pembangunan dari pe
merintah etasan.
Sesuai dengan kemajuan pembangunan yang diingin- 

kan untuk periode 1986/198? maka titik berat pembangunan 
yang telah disebutkan diatas ini perlu sekali adanya eva 
luasi, analisa dan indentifikasi serta sistim koordina- 
tif bagi team pelaksanaan maupun pengawasan.
a. pengembangan perkotaan.

Peranan Bappeda dalam pengembangan perkotaan ada
lah terpancang pada pengembangan pada umumnya saja, dima 
na dalam pandangan-pandangan pengembangan kota tersobut. 
Bappeda didalam pengumpulan data dan bahan masukan seba-

m t l i k
p e r p u s t a k a a n  
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gai sarana perencanaan adalah tidak lepas dari pada 
instansi-instansi Wali Kota Madya Kepala Daerah sebagai 
langkah lanjut hasil dari perencanaan tersebut adalah 
sebagai berikut :

Prioritas pembangunan kota lebih ditujukan kearah 
peningkatan kondisi rnutu lingkungan kehidupan kota yang 
sehat, serasi, bersih, rapi, indah dan ainan. Dalam meles 
tarikan dan meninglcatkan kondisi mutu lingkungan pemuki- 
man dikota akan dilaksanakan proyek perbaikan kampung 
dalam rangka realisasi pelaksanaan urbanisasi mel-iputi 
11 (sebelas) Kecamatan dengan sumber dana dari ArBN,APBD 
tingkat I maupun APBD tingkat II dan pinjaman Bank Dunia 
Program proyek pemugaran lingkungan tiap tahun dari

«
sumber dana APBD tingkat II, program proyek APBN, ArBD 
tingkat I seperti proyek peningkatan dari pengembangan 
Desa, proyek padat karya dan lain sebagainya.

Usaha-usaha meningkatkan kondisi mutu lingkungan 
meliputi sarana, prasarana jalan dan saluran lingkungan 
kampung, sanitasi dan persampahan maupun sarana fasili- 
tas social pelayan&n.

Dengan adanya program kerja prioritas-prioritas 
yang telah dibuat maka dapatlah diuraikan lebih lanjut 
sebagai berikut ;

1. Program kebersihan lingkungan kota
a- Meningkatkan usaha kebersihan dan keindahan 

ditiap-tiap lingkungan kegiatan diseluruh v/ila
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yah kota dan berusaha membebaskan kota dari ba- 
haya banjir yang selalu timbul dalam musim hu- 
jan.

b, Penyediaan sarana persampahan yang cukup mema- 
dai, baik sarana tempat penampungan sampah, dan 
sarana alat angkut sampah sampai tempat pembu- 
angan atau pemusnahannya.

program keindahan kota/ketertiban lingkungan,
a. program proyek penerangan jalan-jalan dilingku- 

ngan kota termasuk tempat-tempat kegiatan rek- 
reasi atau pusat kegiatan lainnya, menertibkan 
kios,kios liar atau penghuni liar termasuk peda

‘ gang kaki lima.
b. menciptakan taman-taman penghijauan kota mening 

katkan kelestarian bagi peninggalan hasil buda
ya dan dikembangkan.

Pengembangan prasarana transportasi jaringan jalan
dan jembatan.
a. Pembinaan perluasan jaringan jalan dan jembatan 

di daerah-daerah yang masih belum maju sesuai 
dengan rencana induk kota serta meningkatkan ke 
mampuan dan ke1engkapannya sesuai dengan kebutu 
han.

b. Pembinaan peningkatan presarana jarinran jalan 
dan jembatan yang sudah ada untuk lebih diting- 
katkan dan dijaga kelestariannya agar tetap ber
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fungsi dengan baik dan meningkatkan kemampuan 
serta kelengkapannya.

4-. Pembinaan potensi kerja*
a. Program peningkatan dan pengembangan dunia 

usaha serta meningkatkan pengelolaan sumber 
pendapatan/income pemerintah Kota Madya daerah 
tingkat XI Surabaya.

b. Melaksanakan pengumpulan bahan atau data guna 
meningkatkan perdataan pemerintah Kota Madya 
Surabaya.

5. Pembinaan sistim angkutan kota,
a. Melaksanakan penelitian dan penilaian pelaksa

naan sistim angkutan kota untuk mengatasi tim- 
bulnya mnsalah mengenai sistim tranportasi 
kota.

b. Mengusahakan sistim pengaturan dan pengamanan 
angkutan kota agar tercipta angkutan kota yang 
tertib, aman dan lancar.

6. Program pembinaan pusat-pusat pernbelanjaan/pasar
dae rah.
a. Meningkatkan sistim pengelolaan dalam pemeliha 

raan pasar-pasar yang ada agar tetap berfungsi 
dengan baik untuk memenuhi tuntutan pelayanan 
warga kota.

1). Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas 
pasar agor pelakcanaan operational pengawasan
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dan penarikan retribusi lebih ditingkatkan ser 
ta meningkatkan kondisi kwalitas pasar yang 
sudah ada maupun rencana pengembangan lebih 
lanjut untuk pasar-pasar baru.

7* Pengembangan penyediaan fasilitas air bersih/air
minurn.
a. Meningkatkan pemeliharaan dan pengelolaan ser

ta meningkatkan kwalitas air bersih yang sudah 
ada, dan perluasan, pengembangan penyediaan 
fasilitas air bersih sesuai dengan kebuCuhan 
masyarakat v/arga kota.

b. Merencanakan pengembangan penyediaan air ber
sih untuk masa yang akan datang bagi kebutuhan 
masyarakat v/arga kota.

8. Pembinaan tata ruang kota dalam tahun 1986-1987
akan dilaksanakan.
a. Persiapan rencana detail.di Kodya Dati II Sura 

baya.
b. Pembuatan peta pasar/peta garis di Kodya Dati 

II Surabaya*
c. Penataan tata ruang penggunaan tanah.
d. Inventaris tanah KMS.
e. Melestarikan, mengamankan dan metnelihara pe- 

ninggalan hasil budaya dan poninggalan berseja 
rah.
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9. Penerangan jaringan jalan dilingkungan wilayah
kota.
a. Memperluas penerangan jalan dan penerangan pu- 

sat kegiatan dan lingkungan pemukiman terutama 
bagi yang belum terjangkau oleh jaringan pene
rangan PLN.

b. pemeliharaan penerangan yang sudah ada bagi 
jaringan jalan, pusat-pusat kegiatan kota mau- 
pun pusat-pusat lingkungan pemukiman kota.

c. Merencanakan dan meningkatkan sistim penera
ngan lingkungan wilayah perkotaan untuk masa 
yang akan datang.

Dari keputusan Wali Kota dan DPRD tingkat II yang 
dituangkan dalam Perda tersebut yang telah penulis can- 
tumkan, adalah merupakan hasil dari peranan Bappeda 
dalam ikut merencanakan program kerja Wali Kota Madya 
Kepala daerah yang khusus mengenai program rutin operasi 
onal dalam bidang Pembinaan pengembangan perkotaan seda- 
ngkan yang paling sangat memerlukan pertimbangan yang 
matang dan pemikiran serta penelitian menyeluruh adalah 
peranan Bappeda didalam ikut merencanakan program lcerja 
yang meliputi delapan belas (18) sektor,
b. Program kerja pembangunan delapan belas (18) sektor*

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan, 
selama Pelita-pelita sebelumnya hingga sampai pada Peli- 
ta ke IV ini pemerintah daerah sebagai aparat dan mcrupa

57
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM 
BIDANG PEMBANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

 
 
NURUL YAYUK ANDAYANI



lean administratur dalam "bidang pembangunan mempunyai ke- 
wajiban untuk melanjutkan pembangunan yang oleh pemerin
tah pusat sudah merupakan suatu program yang terus-mene- 
rus dan berkesinambungan. Oleh sebab itu ada baiknya 
pula kalau penulis cantumkan pula hasil dari peranan Ba
ppeda dalam rangka ikut menentukan program kerja pemba
ngunan tersebut. Adapun‘hasil program kerja yang telah 
disusun tersebut adalah sebagai berikut :
Bidang Ekonomi.
1. Sektor pertanian dan pengairan.

a. Sub sektor pertanian
Walaupun dari status tanahnya Kota Madya 

daerah tingkat II Surabaya merupakan tanah kering 
yang rencana pembangunannya untuk pemukiman, pendi 
dikan, industri,perdagangan, penghijauan, namun ke 
nyataannya masih ada sebagian tanah yang diperta- 
hankan untuk persav/ahan dalam usaha mendukung per- 
sediaan pangan.
- Untuk meningkatkan program peningkatan produksi 
tanaman pangan.

- Program untuk peningkatan pangan dan holtikultu- 
ra di Kodya dati II Surabaya.

- program peningkatan pendapatan pefcani kecil
- Program peningkatan taruna tani dan wanita tani.
- Program peningkatan produkbivitas danmj rawa.
- Program peningkatan informasi pertanian.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM 
BIDANG PEMBANGUNAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

 
 
NURUL YAYUK ANDAYANI



b. Sub sektor perkebunan.
Bidang perkebunan di Kota Madya daerah ting 

kat XI Surabaya dititik beratkan pada :
- Program peningkatan produksi perkebunan.
- Program peningkatan perkebunan kecil dan pemasa- 
ran produksi.

- Program peningkatan produksi perkebunan rakyat 
serta pengelolaan kebun-kebun besar swasta.

c. Sub sektor kehutanan.
Dalam bidang kehutanan adalah untuk mening

katkan :
- Program peningkatan produksi kehutanan.
- Program pembunaan dan pelestarian hutan sebagai 
sumber daya alam.

d. Sub sektor peternakan.
Disamping kegiatan usaha meningkatkan penda 

patan petani, diusahakan juga dibidang peternakan 
untuk mencukupi kebutuhan pangan dan protein hewa- 
ni sehingga usaha untuk meningkatkan giai masyara
kat dan pendapatan peternak maka diprogramkan da
lam hal :
- Program peningkatan produksi ternak.
- program peningkatan pendapatan petani ternak.
- Progran peningkatan sarana pengembangan produksi 
ternak.

- Program pencegahan penyak.it ternak.
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e. Sub sektor perikanan.
/

Dibidang perikanan ditekankan pada :
- Program peningkatan usaha perikanan,
- Program pembinaan usaha perikanan
- Program peningkatan pendapatan nelayan dan peta
ni tambak.

- Program peningkatan sarana dan prasarana perika
nan serta perbaikan tempat pelelangan ikan.

f. Sub sektor pembangunan.
Kota Madya daerah tingkat II Surabaya meru

pakan daerah perkotaan yang terus maju sehingga 
lahan persawahan yang masih ada secara berangsur 
akan beralih lungsi menjadi lahan pembangunan, na- 
mun demikian sub ini masih memprogramlcan seperti 
berikut ini :
- Program perbaikan dan peningkatan irigasi.
- Program pembangunan jaringan irigasi baru.
- program pembangunan daerah rawa.
- Program exsplotasi dan pemeliharaan pengairan. 

Sektor industri.
Sub sektor industri rakyat.

Sektor industri rakyat di Kota Madya daerah 
tingkat II Surabaya perlu mendapat perhatian yang 
cukup besar mengingat kondisi dan situasi yang me
in ungkinkan untuk mengembangkan potensi industri 
rakyat sehingga dapat meningkatkan export non migas
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dan mendatangkan income daerah maka pemerintah 
daerah tingkat II Surabaya memprogram hal-hal 
.'jcbiigai berikut :
- Program bimbingan dan penyuluhan industri.
- Program pengembangan dan pengendalian industri.
- Bantuan peralatan dan penyuluhan industru kecil/ 
pedesaan.-

- program pengembangan dan pembinaan, pemasaran 
hasil industri kecil dan kerajinan.

3. Sektor pertambangan dan energi.
a. Sub sektor pertambangan rakyat.

Untuk sub sektor ini ditahankan pada :
- .Program pengembangan pertambangan.
- program pengembangan geologi.
- Program bimbingan dan pembinaan usaha pertamba
ngan rakyat/swasta.

- program penelitian/survey pertambangan.
b. Sub sektor energi/listrik pedesaan.

Untuk sub sektor ini diusahakan memperluas 
.jaringan PLN sampai ke desa-desa hal ini dimaksud- 
kan agar wilayah pedesaan mendapat penerangan yang 
baik dan lebih merata :
- .Program pengembangan tenaga listrik.
- Program pengembangan tenaga gas dan energi lain- 
nya.

- .Program kelistrilcan deca.
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4* Sektor perhubungan dan pariwisata.
a. Sub sektor perhubungan darat dan sungai.

Agar dapat dicapai situasi yang aman, ter- 
tib, lancar dan serasi perlu pembenahan sarana 
perhubungan seirama dengan kebutuhan. Dengan dise- 
suaikan kemampuan yang ada dipemerintah daerah, 
dan untuk kelancaran arus lalu lintas sehingga di 
program hal-hal seperti dibawah ini :
- program pengembangan fasilitas lalu lintas jalan
- Pembuatan shelter dan rehabilitas pangkalSn bemo 
di Kecamatan Gubeng.

- pemasangan dan perbaikan trafic light dibeberapa 
Kecamatan.

- Pembangunan terminal angkutan umum di Bungur Asih 
Kecamatan Waru

- Program prasarana angkutan kereta opi.
b. Sub sektor perhubungan laut.

Dalam sub sektor ini dikembangkan programkan 
program-program sebagai berikut :
- Program pengembangan fasilitas pelabuhan laut.
- Program pengembangan fasilitas dan alur pelayaran
- Program pengembangan fasilitas keselamatan pela
yaran.

c. Sub sektor perhubungan udara dan perinUxs.
- Program pengembangan.fasilitas pelabuhan udara 
dan keselamatan penerbangan.
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- Program pembinaan pengembangan penerbangan arma
da udara.

- Program pengembangan perintis.
Sub sektor pariwisata.

Dalam usaha morangsang peningkatan arus 
wisatawan, baik dari dalem maupun dari luar negeri 
memerlukan penambahan obyek wisatawan dengan tidak 
mengabaikan untuk tetap memelihara nilai-nilai bu
daya bangsa serta kelestarian lingkungan dan meni
ngkatkan pelayanan bagi wisatawan oleh karenanya 
dibawah ini program yang ditekankan :
- Program pengembangan pariwisata kota Surabaya.
- Pembuatan dan peningkatan monumen.
- Penunjang pembangunan kepada kebun binatang 
Surabaya.

- Up grading Taman Hiburan pantai (THP) Kenjeran.
- Program peningkatan pemasaran industri pariwisa
ta.

- Program pembinaan obyek dan penelitian kepariwi- 
sataan.

- Program pendidikan dan pengembangan pandu wisata
- Program pengembangan pusat-pusat informasi pari
wisata.

Sub sektor telekomunikasi daerah.
- program pengembangan jasa telekomunikasi.
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5. Sektor perdagangan dan koperasi.
a. Sub sektor perdagangan.

Kegiatan perdagangan ditujukan untuk mening 
katkan sistim perdagangan dan mcrcperlancar pengada 
an dan peredaran barang dan jasa yang semakin 
meningkat juga sebagai wadah untuk perluasan kesem. 
patan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah 
karena kegiatan perdagangan di daerah Kota Madya 
Surabaya dari tahun ketahun semakin meningkat pe- 
sat sehingga pemerintah meningkatkan programnya 
antara lain :
- Program pengembangan perdagangan dalam negerd.
- pembinaan golongan ekonomi lemah, di Kodya Dati 

II Surabaya.
- Pendataan lapangan pola transportasi di v/ilayah 
Kodya Dati II Surabaya.

- î enunjang proyek Inpres pasar
- Pembinaan dan penerbitan perijinan tempat usaha 
di Kodya Dati II Surabaya.

- Pembinaan perusahaan daerah Kota Madya Dati II 
Surabaya.

b. Sub sektor koperasi.
- Program pengembangan usaha koperasi.
- Program pendidikan, penelitian koperasi.

6. Sektor tenaga kerja dan pemukiman kcmbali.
Setiap tahun tenaga kerja bertambah lebih besar
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kesempatan yang ada. Disamping itu tingkat kesejahte- 
raan, pendidikan dan ketrampilan sebagian besar angka 
tan masih kurang, oleh sebab itu diusaha oleh pemerin 
tah latihan kerja dan peningkatan ketrampilan :
- Program latihan ketrampilan tenaga kerja.
- Program penggunaan dan penyebaran tenaga kerja.
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja wanita.
- Program transmigrasi dan peningkatan animo transmi
grasi di Kodya Dati II Surabaya.

7- Sektor pembangunan daerah.
a. Sub sektor pembangunan daerah bawahan.

- program bantuan pembangunan kepada daerah ting
kat II

- Program pengembangan wilayah.
b. Sub sektor pembangunan kota.

- Penunjang proyek Inpres bantuan pembangunan Dati 
II tahun 1986 di Kodya Dati II Surabaya.

- Program pembinaan dan pengembangan perencanaan 
tata. kota dan daerah.

- Pembuatan peta dasar Kodya Dati II Surabaya.
- Biaya pengukuran tanah.
- Program pengaturan bangunan umum.
- Program peningkatan kebersihan dan keindahan 
kota.

- Program rehabilitasi saluran pematusan kota.
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c. Bub sektor pembangunan desa.
- Program pengembangan desa
- Proyek pemugaran perumahan dan lingkungan desa 

(PJLD) tersebar di Kodya Dati II Surabaya,
- Bantuan proyek khusus di Kodya Dati II Surabaya
- Pembinaan temu karya LKMD di Kodya Dati II Sura 
baya.

- Pembangunan desa nelayan di Sukolilo dan kenjer 
an.

- Lomba bina wilayah terpadu dan pengenalan 
wilayah di Kodya Dati II Surabaya*

- Proyek Kelurahan randuan dan pengadaan register 
Kelurahan di Kodya Dati II Surabaya.

d. Sub sektor pembangunan agraria.
- program pengembangan tata guna tanah
- Program penataan ruang wilayah, daerah dan kota
- Program agraria.

8. Sektor agama.
Sub sektor agama
- Program peningkatan sarana kohidupan boragama
- Program penerangan dan bimbingan hidup beragama
- urogram peningkatan pelayanan haji.
- Program pembinaan pendidikan agama' tingkat dasar 
dan menengah dan tingkat tinggi.

- program pendidikan tenaga agama.
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Sektor pendidikan, generasi muda, kebudayaan nasional 
dan kepercayaan terhadap Tuhan Tang Maha Esa.
a. Sub sektor pendidikan desa .

- Program pembangunan dan pengadaan sarana pendidi 
kan dasar

- Program pembinaan SD yang berapsensi murid 
: tinggi
- Program pendidikan luar biasa.

b. Sub sektor pendidikan umura, generasi muda dan olah 
raga.
- Program pembinaan pendidikan lanjutan tingkat 
pertama dan tingkat atas

- Program pembinaan bakat dan prestasi
- Program pendidikan masyarakat
- Program generasi muda
- Program keolah ragaan
- Program pengembangan sistim pendidikan.

c. Sub sektor kebudayaan daerah dan kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Program kepurbakalaan, kesejahteraan dan permusei
uman
Program pengembangan seni budaya

i ■- Program kebahasaan, kesusasteraan, perbukuan dan 
perpustakaan.

<- Program inventarisasi kebudayaan daerah
- Program kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
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10. Sektor kesehatan kesejahteraan sosial peranan v/anita, 
kependudukan dan keluarga beroncano.
a. Sub sektor kesehatan

- Program penyuluhan kesehatan
- Program pelayanan kesehatan
*- Program pemberantasan penyakit menular
- Program perbaikan gizi
~ Program pengawasan obat makanan dan sebagainya 
*- Program peningkatan dan pengembangan sarana dan 
prasarana kesehatan

b. Sub sektor pembinaan kesejahteraan keluarga (rKK)
- Program peningkatan pelaksanaan program PICK..
- Program peranan wanita
- Program pembinaan kesejahteraan sosial dan per- 
buruhan

- Program resosialisasi bekas penderita kusta
c. Sub sektor kependudukan dan keluarga berencana

- Program peningkatan KB
- Program kependudukan.

d. Sub sektor kesejahteraan sosial
- Program pembinaan kesejahteraan sosial
- Program bantuan dan penyantunan sosial.

11. Sektor perburuhan rakyat dan pemukiaman. 
a* Sub sektor perburuhan rakyat

- Program perumahan rakyat
- Program penyediaan air bersih
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- Program penyehatan lingkungan pemukiman
- Program perbaikan perumahan rakyat dan lingkung 
an pemukiman.

12. Sektor hukum.
- Program pembinaan peradilan dan penegakan hukum
- Program pembinaan hukum dan perundang-undangan.

13. Sektor keamanan dan lcetertiban umum.
Sub sektor keamanan dan lcetertiban umum
- Program pembinaan stabilitas politik dan keama- 
nan daerah

- Program pemantapan/peningkatan sistim keamanan 
umum dan ketentraman masyarakat

- Program pembinaan kesadaran masyarakat tentang 
keamanan umum dan ketentraman masyarakat

- Program pembinaan dan peningkatan potensi 
hansip dan resimen mahasiswa.

14. Sektor penerangan, pers dan komunikasi sosial
Sub sektor penerangan, pers dan komunikasi sosi
al.
- Program pengembangan sarana radio, televisi dan 
film

- Program pembinaan dan pengembangan pers
- Pembinaan dan pengembangan pers, di Kodya pati
II Surabaya

- Pameran pembangunan di Kodya Dati II Surabaya.
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15* Sektor ilrnu pengetahuan teknologi dan penolitian
- Program penelitian kesehatan, kesejahteraan so
sial, peranan wanita, kepercayaan dan KB

- Program penelitian perumahan rakyat dan pemukim 
an *

- Program penelitian penerangan, pers dan komuni~ 
lcasi

- Program pengembangan pusat ilmiah dan pengemba- 
ngan regional

- Program penelitian aparatur pemerintahan
- Program penyempurnaan statistik dan pengembangan 

16. Sektor aparatur pemerintahan
a. Sub sektor aparatur pemerintahan

- Program pendidikan kedinasan
- program penyempurnaan effisiensi aparatur peme
rintahan dan pengawasan

- Program pembinaan dan peningkatan karir kepega
waian

- Program pembinaan dan pengembangan kesejahtera
an pegawai

t Program pembinaan dan peningkatan pemerintahan 
desa

- Program pembinaan sosial politik.
b. Sub sektor umum

- Program penyempurnaan prasarana pisik pemerinta 
ban

- Program umum.
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17* Sektor pengembangan dunia usaha
a. Sub sektor pengembangan dunia usaha

- Program pengembangan usaha golongan ekonomi 
lemah

- Program penunjang kebijaksanaan penanaman modal
b. Sub sektor penyertaan modal

- Program penyertaan modal pemerintah daerah
- Program peningkatan investasi dalam negeri dan 
luar negeri (pMDN dan PMA)

18. Sektor sumber alam dan lingkungan hidup
Sub sektor sumber alam dan lingkungan hidup 
» Program penyelamatan hutan, tanah dan air
- Program penanggulangan dan masalah pencemaran 
lingkungan hidup, di Kodya Dati II Surabaya

- Program pembinaan sumber alam dan lingkungan 
hidup

- Program pengembangan meteorologi dan geof'isika
- Program inventarisasi dan evaluasi sumber alam 
dan lingkungan hidup,

Dengan memperhatikan perencanaan pembangunan 18 
(delapan belas) sektor dan pembangunan lainnya tersebut, 
maka dapat dilihat besarnya peranan Bappeda didalam 
merencanakan dan mewujudkan pembangunan di Kota Madya 
Daerah Tingkat II Surabaya.
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c. Pembiayaan.
Hasil dari pembangunan sudah dapat dipastikan 

akan berjalan baik dan sempurna, apabila ditunjang oleh 
pembiayaan atau anggaran yang memadai. Begitu juga hasil 
dari perencanaan pembangunan yang khususnya mengenai pro 
gram kerja pembangunan Walikota Madya Kepala Daerah Ting 
kat II Surabaya, didalam usahanya guna mencapai pembangu 
nan yang berdaya guna,dan berhasil guna, maka anggaran 
yang direncanakan sebagai sarana pelaksanaan pembangunan 
diperkirakan diperoleh dan didapat dari berbagai sumber 
yang antara lain dari r
- Sumber pendapatan asli daerah sendiri.

Didalam perolehan dari sumber pendapatan asli 
daerah ini terdiri dari beberapa hasil pajak daerah, 
hasil retribusi daerah, hasil dari perusahaan-perusaha 
an daerah dan pinjaman-pinjaman daerah.

- Sumber pendapatan dari pemerintah atasan.
Didalam sumber pendapatan dari pemerintah atas- »

an ini dapat berwujud dana anggaran pendapatan belanja 
daerah tingkat I, dana anggaran pendapatan belanja 
negara, dana inpres dan ada juga dana anggaran yang di 
dapat dari dana ganjaran atas predikat baik yang dica- 
pai oleh daerah tersebut.

Adapun yang dipakni sebagai sarana merealisasi 
perencanaan pembangunan untuk kelompok sektor pembangu
nan yang 18 sektor adalah direncanakan mempergunakan
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dana dari pendapatan dari daerah sendiri, sedangkan 
dana yang diperoleh dari pemerintah atasan diperuntukkan 
sebagai dana bagi perencanaan pembangunan yang telah di- 
prioritaskan penggunaannya* menurut kepentingannya.

Sumber lainnya adalah berupa partisipasi masyara
kat pada umumnya dan bagi perusahaan-perusahaan swasta 
pada khusupnya mengenai sumber yang terealisir ini cara 
pelaksanaannya bukan berupa suatu keharusan molainkan 
dengan jalan ditawarkan ataupun kalau pex̂ lu untuk penye-

1diaan sarana dari suatu perusahaan-perusahaan swasta 
untuk memperkenalkan perusahaannya, sedangkan untuk mas
yarakat adalah merupakan suatu kewajiban untuk mensukses 
kan pembangunan dengan jalan menjaga dari ikut memiliki 
atas hasil suatu pembangunan yang telah dicapai oleh 
pemerintah 'pada umumnya, jadi pada dasarnya untuk ikut 
memelihara hasil dari pembangunan diharapkan adanya
peran aktif dari masyarakat khususnya dalam rangka melak

I0')sanakan program kota yang bersih dan berseri y .
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'Wawancara dengan Kabid Pendataan dan Laporan 
Bappeda Tingkat II Surabaya, Tanggal 3 Desember 1987*
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BYB V 
PENUTUP

^• Kesimpulan
Setelah penulis uraikan lebih lanjut mengenai pe

ranan Bappeda didalam bab-bab dan sub bab tersebut, maka 
didalam bab terakhir ini dapat disimpulkan sebagai beri
kut :

a. Dengan memperhatikan Surat Keputusan (SK) Presi- 
den Republik Indonesia No. 27 Tahun 19S0, tentang 
pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan memperhatikan pula Perda No. 6 tahun 19G2 
tentang penyempurnaan susunan organisasi dan tata 
kerja Badan Pei’encanaan Pembangunan Daerah Kota 
Madya Daerah Tingkat II Surabaya, maka dapat di
simpulkan bahwa pada dasarnya pembentukan Bappeda 
adalah diusahakan untuk benjamin jalannya perkem- 
bangan dan perencanaan yang lebih jnehyeluruh den 
terpadu serta saling koordinati.f antara dinas-di- 
nas daerah dan instansi vertikal lainnya.

Disamping itu dapat diketahui juga bahwa 
Bappeda pada dasarnya adalah merupakan badan star 
yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada kepala daerah. Dengan demikian maka. tugas 
Bappeda didalam menghasilkan suatu porencanaan
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harus selalu memperhatikan instruksi dari Wali- 
Kota’ Madya Kepala daerah tingkat II.

b. Untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna 
perlu adanya suatu sistim perencanaan yang terpa- 
du antara pemerintah daerah dalam hal ini instan- 
si- instansi daerah dengan Bappeda.

Untuk dapat mensukseskan hal tersebut maka 
telah diatur mengenai penyelenggaraan koordinator 
pembangunan di Kotamadya daerah tingkat II Suraba 
ya dari koordinasi tersebut dapat disimpulkan :
- Wali Kotamadya Kepala daerah tingkat II Suraba
ya didalam usahanya untuk mewujudkan pembangu
nan yang berhasil guna dan berdaya guna di
di daerahnya perlu dibentuk koordinasi pembangu 
nan.

- Didalam pengkoordinasian tersebut ditentukan 
pula pihak-pihak yang diserahi.tanggung jawab 
atas penyelenggaraan pembangunan ;
1. Ketua Bappeda ditunjuk sebagai pejabat yang 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan koor 
dinasi perencanaan sektor pembangunan

2. Sedangkan untuk Sekwilda ditunjuk sebagai 
pejabat yang bertanggung jawab dalam penye
lenggaraan koordinasi pelaksanaan sektor pem 
bangunanw

3. Dan Irwilkotda ditunjuk sebagai pejabat yang
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bertanggung jawab didalam koordinasi pengawa 
san pembangunan.

Dengan memperhatikan pengkoordinasian tersebut maka je- 
las peranan Bappeda dalam bidang pembangunan adalah ter- 
batas pada tugas sebagai Badan Perencanaan saja. Sedang
kan untuk pelaksanaannya dan pengawasan dipegang oleh 
instsnsi lain.
2. Saran

Setelah mengetahui besarnya dan pentingnya peran
an Badan Perencanaan Pembangunan Daera dalam bidang pem- 
bangunan di Kotamadya Tingkat II Surabaya, maka penulis 
sedikit memberikan saran sebagai berikut : 
a- Mengingat perencanaan adalah langkah av/al bagi suatu 

pelaksanaan pembangunan suatu daerah, dimana didalam 
perencanaan memerlukan perkiraan-perkiraan dan kemung 
kinan-kemungkinan secara sistimatis dalam mencapai tu 
juan pembangunan yang baik maka seyogyanya tenaga-te- 
naga perencana didalam Bappeda bukan hanya terdiri 
dari tenaga-tenaga ahli yang duduk dibelakang meja sa 
ja tapi perlu juga ditambah tenaga-tenaga ahli yang 
profesional dalam melakukan perkiraan-perkiraan dila- 
pangan serta yang mempunyai tingkat penalaran yang 
tinggi.

b. Dengan melihat kenyataan bahwa sistim koordinasi penye 
lenggaraan pembangunan seperti yang terdapat didalam 
Perda No* 6/1982, Perda Ho. 2/1979 dan keputusan Mentri 
Dalam Negeri No, 220 Tahun 1979-
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sehingga penyelenggaraan koordinasi dapat dilaksana- 
kan narnun alangkah baiknya jika pelaksanaan koordina- 
si dapat dijamin dengan baik.
Bahwa sebagai pelaksana dan pengawasan pembangunan 
tersebut ditangani oleh instansi-instansi lain, maka 
perencanaan .yang dihasilkan oleh Bappeda tidak terlalu 
menirabulkan banyak pilihan, dan disamping itu Bappeda 
harus dapat pula memberikan pengarahan-pengarahan 
secara jelas, tepat dan cepat.
Untuk dapat menghasilkan. pembangunan yang betul-betul 
berhasil guna dan berdaya guna seharusnya Bappeda di
dalam melakukan penelitian kebawnh harus bisa inomani’a 
atkan situasi dan kondisi dari masyarakat daerah se- 
tempat* Dengan kata lain bahwa hasil perencanaan ter
sebut harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah.
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