
 

 

 

 



 

 

 

 



KUESIONER PENELITIAN 

 

Kepada Yth: 

 
Bapak/Ibu Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan  OPD 

 
Di Tempat 

 
Dengan Hormat, 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 
Nama : Johni Sukwanto, S.S.T 

 
NPM : 19550004 

 
Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 
Program Studi : Magister Ilmu Politik 

 
Perguruan Tinggi : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

 
Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/i untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam 

mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan Tesis yang saya lakukan 

dalam rangka menyelesaikan program studi Magister Ilmu Politik Jurusan Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun 

pemerintah daerah. Oleh karena itu mohon kesediannya untuk mengisi/menjawab 

kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya untuk kepentingan Tesis 

tidak untuk dipublikasikan, dan kerahasiaan data yang diisi akan tetap dijaga. 

 
Atas  kerjasama  yang  baik  dan  kesungguhan  Bapak/Ibu/Sdr/i  dalam  mengisi 

 
kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Surabaya, 

 
Hormat Saya, 

 

 
Oktober  2020 

 

 

 

Johni Sukwanto, S.S.T 

                                                                                                  NPM 19550004 



KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Identitas Responden             

1 Nama   :        (Boleh tidak diisi) 

2 Jenis Kelamin 

 

: 

  

Laki-laki 

   

 Perempuan       

               

3 Usia   :        Tahun 

4 Tingkat Pendidikan 

   

SD 

  

SMP 

    

SMA/SMK          

      

D3 

  

S1 

    

S2 

            

            

               

               

     

Lain-lain 

...........................        

5 Jabatan   :           

6 Pengalaman kerja  :      Tahun 

               

Petunjuk Pengisian             

 Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda checklist (√) pada 

salah satu jawaban yang paling mendekati pendapatan anda      

Penilaian: SS = Sangat Setuju         

  S = Setuju         

  KS = Kurang Setuju         

  TS = Tidak Setuju         

  STS = Sangat Tidak Setuju      



1. EFEKTIVITAS APLIKASI  E- PLANNING 

NO PERNYATAAN  SS S KS TS STS 

1 

Aplikasi e-planning merupakan sarana 
yang efektif yang  dapat digunakan 
untuk membantu  menyusun 
perencanaan pembangunan daerah dalam 
menyusun RKPD.      

   2 

Aplikasi e-planning merupakan 

alat yang tepat sasaran dalam  

membantu Bappeda dalam 
menyusun RKPD.       

3 

Aplikasi e-planning sebagai sarana yang 
tepat sasaran dalam pengolahan data 
elektronik  penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah.      

4 

Aplikasi e-planning sebagai sarana yang 
tepat sasaran  menjadi alat monev 
penyelenggaraan urusan pemmerintah 
daerah.      

5 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian 
dari model perencanaan yang dilakukan 
secara elektronik dan lebih tepat sasaran 
jika diawali dari Musrenbang Desa.      

   6 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian 

dari model perencanaan yang dilakukan 

secara elektronik dan lebih tepat sasaran 

jika diawali dari Musrenbang kecamatan.      

   7 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian 

dari model perencanaan yang dilakukan 

secara elektronik dan lebih tepat sasaran 

jika diawali dari forum OPD.      

   8 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian 

dari model perencanaan yang dilakukan  

secara elektronikdan lebih tepat sasaran 

jika  dilakukan pada level kabupaten.      

9 

Aplikasi e-planning adalah model 
perencanaan pembangunan yang lebih 
tepat sasaran dalam menampung usulan 
pembangunan mulai dari desa.      

  10 

Aplikasi e-planning lebih tepat 

sasaran dalam  menampung usulan 

pembangunan mulai dari  

kecamatan.       



 

  11 

Aplikasi e-planning lebih tepat 
sasaran dalam menampung usulan 

pembangunan jika dimulai dari 

forum OPD.       

12 

Aplikasi e-planning lebih tepat 
sasaran dalam menampung usulan 

pembangunan dalam  Musrenbang 

tingkat Kabupaten.       

13 

Dari sisi penggunaan anggaran aplikasi 
e-planning lebih tepat sasaran jika 
digunakan untuk penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)      

14 

Dari sisi penggunaan waktu aplikasi e-
planning lebih  tepat sasaran jika 
digunakan  dalam penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)      

15 

Aplikasi e-planning mudah di 

pahami dan dimengerti, sehingga 

lebih tepat sasaran  jika  di ajarkan 

kepada para operator desa.        

16 

Aplikasi e-planning mudah di 

pahami dan dimengerti, sehingga 

lebih tepat sasaran  jika di ajarkan 

kepada para operator  kecamatan.       

17 

Aplikasi e-planning mudah di 

pahami dan dimengerti, sehingga 

lebih tepat sasaran jika di ajarkan 

kepada para operator Forum OPD.        

18 

Aplikasi E-planning mudah di 

pahami dan dimengerti, sehingga 

lebih tepat sasaran jika  di ajarkan 

kepada para operator Kabupaten.       

19 

Aplikasi e-planning merupakan 

aplikasi perencanaan pembangunan 

yang mampu mengintegrasikan 

semua usulan pembangunan ke 

dalam program dan kegiatan serta 

disinkronisasikan dengan anggaran 

secara tepat sasaran.         



20 

Aplikasi e-planning membantu 

Bappeda dalam proses penyusunan 

RKPD yang sudah 

disinkronisasikan dengan Pokok-

pokok pikiran anggota DPRD 

Kabupaten Gresik       

21 

Aplikasi e-planning sebuah aplikasi 

yang mampu menampilkan suatu 

laporan yang berbasis elektronik 

melalui e budgeting. 

       

22 

Aplikasi E-planning sebuah aplikasi 

yang mampu menampilkan suatu 

laporan yang berbasis elektronik 

melalui emonev.       

23 

Aplikasi e-planning sebuah aplikasi 

yang mampu menampilkan suatu 

laporan yang berbasis elektronik 

melalui e-proposal.       

 

2. KUALITAS 

NO PERNYATAAN  SS S KS TS STS 

1 

Aplikasi e-planning merupakan alat untuk 

meyusun perencanaan pembangunan daerah  

dalam menyusun RKPD yang lebih teliti dan 

akurat 
     

    2 

Aplikasi e-planning merupakan alat 

untuk membantu Bappeda dalam 

menyusun RKPD yang lebih teliti dan 
akurat.       

3 

Aplikasi e-planning sebagai sarana 
pengolahan data elektronik dan monev 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
dengan tingkat ketepatan data yang dapat 
dipertanggung jawabkan secara lebih teliti 
dan akurat      

4 Aplikasi e-Planning merupakan bagian dari 
perencanaan yang lebih rinci dan akurat jika  

     



diawali dari Musrenbang desa yang 
membahas prioritas pembangunan. 

   5 

Secara kualitas aplikasi e-planning lebih tepat 

sasaran jika digunakan dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).      

   6 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian dari 

perencanaan yang akurat dan rinci jika 

diawali dari Musrenbang kecamatan yang 

membahas perioritas pembangunan. 
     

   7 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian dari 

perencanaan akan lebih akurat dan berkualitas 

jika  diawali dari Musrenbang forum OPD 

yang membahas perioritas pembangunan.      

8 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian dari 

perencanaan yang akurat dan berkualitas jika 

diawali dari Musrenbang Kabupaten yang 

membahas perioritas pembangunan.      

   9 

Aplikasi e-planning dapat digunakan untuk 
menampung usulan pembangunan mulai dari 
desa serta melaporkan alasan-alasan usulan 
yang layak atau tidak layak.      

   10 

Aplikasi e-planning menampung usulan 

pembangunan mulai dari  kecamatan 

tan serta melaporkan alasan-alasan 

usulan dianggap  layak atau tidak layak. 
      

   11 

Aplikasi e-planning menampung usulan 
pembangunan mulai dari forum OPD 

serta melaporkan alasan-alasan usulan 

dianggap tidak layak.       

   12 

Aplikasi e-planning menampung usulan 

pembangunan mulai dari  Musrenbang 

Kabupaten serta melaporkan alasan-

alasan usulan dianggap layak atau tidak 
layak.       

 

 

 

 

 

 

 

 



3. KUANTITAS 

NO PERNYATAAN  SS S KS TS STS 

1 

Aplikasi e-planning merupakan alat 
untuk menyusun perencanaan 
pembangunan daerah dan membantu 
Bappeda dalam menyusun RKPD 
dengan jumlah usulan lebih banyak.      

2 

Aplikasi e-planning sebagai sarana 
pengolahan data elektronik dan monev 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah dalam jumlah program dan 
kegiatan lebih banyak      

3 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian 
dari perencanaan yang diawali dari 
Musrenbang desa dengan banyak usulan 
prioritas.      

   4 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian 

dari perencanaan yang diawali dari 

Musrenbang Kecamatan dengan banyak 

usulan prioritas.       

   5 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian 

dari perencanaan yang diawali dari 

Musrenbang forum OPD dengan banyak  

usulan prioritas.      

   6 

Aplikasi e-Planning merupakan bagian 

dari perencanaan yang diawali dari 

Musrenbang Kabupaten dengan banyak 

usulan perioritas.      

7 

Aplikasi e-planning menampung usulan 
pembangunan mulai dari desa dengan 
banyak variasi usulan.      

  8 

Secara kuantitas, aplikasi e-

planning lebih tepat sasaran jika 

digunakan dalam penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD).       

  9 

Aplikasi e-planning menampung 
usulan pembangunan mulai dari 

kecamatan dengan banyak variasi 

usulan.       

   10 

Aplikasi e-planning menampung 

usulan pembangunan mulai dari 

forum OPD dengan banyak variasi 

usulan        



 

   11 

Aplikasi e-planning menampung 

usulan pembangunan mulai dari 

Musrenbang Kabupaten dengan 
banyak  usulan prioritas.       

 

4. WAKTU 

NO PERNYATAAN  SS S KS TS STS 

1 

Aplikasi e-planning merupakan alat 
untuk menyusun perencanaan 
pembangunan daerah sehingga waktu 
yang dibutuhkan relatif cepat.       

  2 

Aplikasi e-planning merupakan 

aplikasi perencanaan pembangunan 

yang mampu mengintegrasikan 

semua usulan pembangunan 

kedalam program dan kegiatan serta 

disinkronisasikan dengan anggaran 

secara tepat waktu.         

  3 

Aplikasi e-planning merupakan 

alat untuk menyusun perencanaan 

pembangunan daerah dan 

membantu Bappeda  sehingga 

waktu yang dibutuhkan relatif 
cepat       

4 

Aplikasi e-planning sebagai sarana 
pengolahan data elektronik dan monev 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah dengan selisih waktu relatif 
singkat        

5 
Aplikasi e-Planning merupakan bagian 

dari perencanaan yang diawali dari 
     

 

 Musrenbang desa dan tidak perlu diantar 

langsung ke Bappeda sehingga waktu 

lebih singkat. 
     

6 

Aplikasi e-planning menampung semua 
usulan pembangunan mulai dari 
kecamatan dengan jumlah waktu yang 
pasti.      

   7 

Aplikasi e-planning merupakan 

aplikasi perencanaan pembangunan 
yang mampu mengintegrasikan 

semua usulan pembangunan 
      



kedalam program dan kegiatan 

serta disinkronisasikan dengan 

anggaran secara tepat waktu.   

   8 

Aplikasi e-planning menampung 

semua usulan pembangunan mulai 

dari forum OPD dengan jumlah 
waktu yang sudah di tentukan.       

   9 

Aplikasi e-planning menampung 

semua usulan pembangunan mulai 

dari  Musrenbang Kabupaten 
dengan jadwal yang sudah di 

tentukan.       

10 

Aplikasi e-planning lebih 
mempersingkat waktu, dalam 
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD)      

11 

Aplikasi e-planning mudah dan 

cepat di ajarkan kepada para 

operator desa.        

   12 

Aplikasi e-planning mudah dan 

cepat di ajarkan kepada para 

operator kecamatan.        

13 

Aplikasi e-planning mudah dan 

cepat di ajarkan kepada para 

operator Forum OPD.       

14 

Aplikasi e-planning mudah dan 

cepat di ajarkan kepada para 

operator Kabupaten.       

15 

Aplikasi e-planning merupakan 

aplikasi perencanaan pembangunan 

ke dalam program dan 

kegiatan serta disinkronisasikan de- 

ngan anggaran secara tepat dan 

waktu yang cepat   
      

16 

Aplikasi e-planning membantu 

Bappeda dalam proses penyusunan 

RKPD yang sudah di 

sinkronisasikan dengan Pokir 

anggota DPRD Kab. Gresik dengan 

berbatas waktu        



17 

Aplikasi e-planning sebuah aplikasi 

yang mampu menampilkan suatu 

laporan yang berbasis elektronik 

melalui e budgeting dengan waktu 

yang singkat.        

18 

Aplikasi e-planning sebuah aplikasi 

yang mampu menampilkan suatu 

laporan yang berbasis elektronik 

melalui e -emonev dengan waktu 

yang singkat       

19 

Aplikasi e-planning sebuah aplikasi 

yang mampu menampilkan suatu 

laporan yang berbasis elektronik 

melalui e eproposal dengan waktu 

yang singkat.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Rapat antara Exekutif dan Legislatif dalam 

rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) 

Rapat di hadiri oleh Sekretaris Dewan, 

Anggota DPRD dan Pejabat di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gresik  

 

  
Dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2022 

maka dilanjutkan dengan pelatihan entry 

aplikasi SIPD sebagai pengganti aplikasi e-

planning  

 

Pelatihan aplikasi SIPD diikuti oleh operator 

anggota DPRD, pegawai / ASN Bappeda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 


