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ABSTRAK 

Syaputro, Nugroho Aji. 2019.Peran Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Demak Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 

Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional.Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 

Negeri Semarang. Dani muhtada, M.Ag, M.P.A., Ph.D 

Kata Kunci : BAPPEDA, Perencanaan Pembangunan Nasional 

 Abstrak 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  memiliki peran yang sangat 

penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah 

yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai 

dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah  merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai 

unsur penunjang pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencana, 

koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan 

instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan – badan pemerintahan 

lainnya sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan 

efisien.Penelitian ingin menjawab bagaimana peran dan strategi Bappeda 

dalam menysun RKPD. Tujuan dari penelitian ini guna mendeskripsikan 

implementasi penyusunan RKPD 2016 - 2025 di Kab Demak berjalan sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Peneliti melakukan fokus 

implementasi menggunakan teori George Edward III. Kebijakan berjalan 

baik implementasinya dapat dikaji pada 4 (empat) hal fokusnya yakni 

Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.Penelitian ini 

berjenis yuridis-soiologis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data 

primer dalam penelitian ini terdiri dari hasil observasi, dokumentasi, dan 

wawancara pada Kepala Bappeda Kab. Demak. Sedangkan data sekunder 

dihasilkan dari kajian kepustakaan. Penulis melakukan validitas data 

menggunakan metode triangulasi dengan membandingkan hasil 

pengamatan, dengan wawancara dan dokumen yang ada.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penyusunan Proses perumusan kebijakan teknis dalam 
bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang 
dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang),Koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan infrastruktur sosial ekonomi mengacu kepada Undang-

Undang Nomor.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional, yang merupakan keragka acuan bagi pemerintah dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan.Faktor atau kendala dalam  

menetapkan  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional :(1) komunikasi 

secara aktif koordinasi antarpelaku pembangunan (2) harus menciptakan 

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, 

antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah (3) kurangnya 

partisipasi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,penganggaran, 

pelaksanaan,dan pengawas;(4) partisipasi masyarakat kurang optimal dan(5) 
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penggunaan sumber daya tidsak efisien,efektif, berkeadilan, dan 

berkelanjutan.sesuai ketentuan Undang-Undang No 25 Tahun 2004. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Demak selama ini telah 

menunjukkan kemajuan di berbagai sektor/bidang kehidupan masyarakat 

yang meliputi bidang geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, 

ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan 

sarana serta pemerintahan. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, 

harus diakui bahwa dengan segala plus minusnya masih banyak pula 

tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih 

perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Kabupaten 

Demak 20 tahun ke depan  

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  memiliki peran yang 

sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga 

inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah 

sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah  merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai 

unsur penunjang pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah 

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencana, 

koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, baik dengan 

instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan – badan pemerintahan 

lainnya sangat penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan 

efisien. 
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Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak pada 

koordinat 6043’26” – 7009’43” Lintang Selatan dan 110027’58” – 

110048’47” Bujur Timur. Wilayah ini sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat 

berbatasan dengan Kota Semarang. Jarak terjauh dari barat ke timur adalah 

sepanjang 49 km dan dari utara ke selatan sepanjang 41 km. Dilihat dari 

ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi), wilayah 

Kabupaten Demak terletak mulai dari 0 m sampai dengan 100 m dari 

permukaan laut, yang dibatasi atas tiga region, yaitu: a.) Region A dengan 

elevasi 0 – 3 m meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, 

Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung; b.) Region B dengan tiga 

elevasi, yaitu elevasi 3 – 10 m meliputi sebagian besar dari tiap-tiap 

kecamatan di Kabupaten Demak, elevasi 10 –25 m meliputi sebagian dari 

Kecamatan Dempet, Karangawen dan Mranggen, serta elevasi 25 – 100 m 

meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Kecamatan 

Karangawen; c.) Region C dengan elevasi lebih dari 100 m meliputi 

sebagian kecil dari  Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Sedang dari 

tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dua region, yaitu 

Region A dengan tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha meliputi 

sebagian dari hampir seluruh kecamatan dari wilayah Kabupaten Demak 

kecuali Kecamatan Karangtengah dan Region B dengan tekstur tanah 

sedang (lempung) seluas 40.677 ha meliputi sebagian dari hampir seluruh 
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kecamatan dari wilayah Kabupaten Demak kecuali Kecamatan Dempet dan 

Gajah. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Demak adalah 89.743 

ha, terdiri atas 14 kecamatan, 241 desa dan 6 kelurahan. Sebagian penduduk 

bermata pencaharian petani karena sebagian besar wilayah adalah berupa 

lahan sawah yang cukup potensial yaitu 48.778 ha (54,35 persen) dan 

selebihnya sebesar 40.970 ha (45,65 persen) berupa lahan kering. Menurut 

penggunaannya, sebagian besar lahan sawah yang digunakan berpengairan 

tadah hujan 18,98 persen (17.029 ha), teknis 21,65 persen (19.430 ha), 

setengah teknis 6,19 persen (5.558 ha), sederhana PU 2,72 persen (2.439 ha) 

dan sederhana non PU 4,81 persen (4.317 ha). Sedang untuk lahan kering 

17,31 persen (15.532 ha) digunakan untuk tegal/kebun, 14,84 persen 

(13.319 ha) digunakan untuk bangunan dan halaman, 8,04 persen (7.211 ha) 

digunakan untuk tambak, 0,07 persen (63 ha) digunakan untuk 

tebat/empang/rawa, 1,75 persen (1.572 ha) berupa hutan negara, serta 3,65 

persen (3.273 ha) untuk keperluan lainnya. Sebagaimana musim di 

Indonesia pada umumnya, di Kabupaten Demak hanya dikenal dua musim 

yaitu musim kemarau dan penghujan. Pada bulan Juni sampai dengan 

September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung 

uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan 

Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air 

yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim 

penghujan. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah 

melewati masa peralihan pada bulan April – Mei dan Oktober – Nopember. 

Menurut data Dinas Kimpraswil Kabupaten Demak, selama tahun 2004 di 
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wilayah Demak telah terjadi sebanyak 51 sampai dengan 106 hari hujan 

dengan curah hujan antara 1.072 mm sampai dengan 2.547 mm. Jumlah hari 

hujan terbanyak terjadi di daerah Buyaran dan paling sedikit di daerah 

Banyumeneng, sementara curah hujan tertinggi terjadi di daerah Buyaran 

dan paling sedikit di daerah Banyumeneng. Wilayah hutan di Kabupaten 

Demak seluas 1.572 ha. Dari hutan yang hanya seluas itu pada tahun 2003 

dihasilkan kayu jati pertukangan sebanyak 103 m3, kayu rimba pertukangan 

sebanyak 43 m3, dan kayu bakar yang meliputi jati dan kayu bakar rimba 

masing-masing sebanyak 7 m3 dan sebanyak 25 m3. Sedangkan pada tahun 

2004, tidak ada kayu yang dapat diproduksi. Kondisi lingkungan pantai di 

wilayah Kabupaten Demak mengalami penurunan kualitas yang cukup 

memprihatinkan. Panjang pantai di Kabupaten Demak yang terbentang dari 

barat ke timur sepanjang 34,1 kilometer mengalami kerusakan yang cukup 

serius akibat abrasi air laut dan mengakibatkan kerusakan serta banyak 

hilangnya areal pertambakan yang dimiliki petani tambak di Kabupaten 

Demak. Sejak tahun 2000 sampai dengan 2004, panjang pantai yang terkena 

abrasi menunjukkan kecenderungan meningkat yaitu 12,6 km, 13,1 km, 13,6 

km, 14 km, dan 14,6 km masing-masing untuk tahun 2000, 2001, 2002, 

2003 dan 2004. Kondisi ini bila dibiarkan berlarut akan mengakibatkan daya 

dukung lingkungan yang tidak seimbang karena adanya abrasi, pencemaran 

laut, penyakit ikan dan rusaknya mangrove yang akan mengancam potensi 

sumberdaya perikanan dan kelautan. Lingkungan hidup yang baik 

merupakan kebutuhan yang mendasar bagi manusia. Lingkungan pantai 

yang bagi sebagian warga Demak merupakan sumber menggantungkan 



5 
 

hidup merupakan sesuatu yang harus dijaga kelestariannya. Kondisi 

lingkungan pantai yang sustainable akan memberikan manfaat yang optimal 

bagi masyarakat sehingga akan mampu menciptakan sebuah wilayah yang 

maju dan memiliki daya saing. Pelestarian lingkungan hidup akan menjamin 

kelangsungan hidup bagi generasi selanjutnya. Pemanfaatan sumber daya 

alam secara bijak dan efisien akan menjamin kontinuitas pasokan sumber 

daya alam yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Pemanfaatan 

sumber daya alam tersebut seyogyanya dilakukan dengan memperhatikan 

prinsip berkelanjutan sehingga kelestarian sumber daya alam dan kondisi 

lingkungan hidup yang baik dapat dicapai. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan signifikan dalam 

penyusunan dokumen perencanaan daerah. Pada saat dokumen perencanaan 

daerah masih diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang harus disusun. Pada 

saat itu Renstra merupakan acuan dan panduan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Terkait dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-UndangNomor 32 

Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun 

perencanaan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 

pembangunan nasional.Dengan diterbitkannya aturan tersebut diharapkan 

pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat sejalan 

dengan pembangunan nasional, tidak parsial masing-masing daerah. 
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Dalam pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ayat 3 

disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun secara 

berjangka yang meliputi : 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP 

Daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan 

arahpembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut 

RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun. RPJM Daerah merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang 

penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan 

memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah 

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan 

umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja 

perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana 

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif. 

c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran 

dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 

rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja 

pemerintah. 
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Adapun sebagai  ketentuan perundang-undangan yang berkaitan 

langsung dengan pembangunan nasional dan daerah, yaitu : 

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan 

8. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau output 

nasional, yang menentukan tingkat standar hidup negara tersebut. 

Berdasarkan perbedaan pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB provinsi yang 

bervariasi dan angka IPM yang masih beragam, pembangunan di Indonesia 

masih belum merata, yang mencerminkan adanya ketimpangan. Upaya 

mempercepat pembangunan regional dapat dilaksanakan dengan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitasnya. 
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Kegiatan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai 

sehingga mendorong peningkatan potensi daerah masing-masing secara 

berkesinambungan. Pertumbuhan potensi daerah akan mendorong proses 

pertukaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memungkinkan 

bergeraknya perekonomian daerah sesuai dengan potensinya serta secara 

bersama sama menuju proses pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin 

meningkat sesuai dengan kemampuannya yang optimal. Penelitian ini 

bertujuan untuk melihat pengaruh serta besarnya kontribusi infrastruktur 

sosial dan ekonomi terhadap produktivitas ekonomi di Kabupaten Demak. 

Pembangunan yang dilaksanakan Kabupaten Demak selama ini telah 

menunjukkan kemajuan di berbagai sektor/bidang kehidupan masyarakat 

yang meliputi bidang geomorfologi dan lingkungan hidup, demografi, 

ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan 

sarana serta pemerintahan. Disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, 

harus diakui bahwa dengan segala plus minusnya masih banyak pula 

tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih 

perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Kabupaten 

Demak ke depan. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dari Latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Komunikasi  kurang aktif dalam koordinasi antar pelaku 

pembangunan. 
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2. Lemahnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar 

daerah,antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara 

pusat dan daerah. 

3. Kurangnya partisipasi keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan,penganggaran, pelaksanaan,dan pengawasan. 

4. Partisipasi masyarakat kurang optimal. 

5. Penggunaan sumber daya tidsak efisien,efektif, berkeadilan, dan 

berkelanjutan.  

6. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan ekspansi GDP potensial atau 

output nasional, yang menentukan tingkat standar hidup negara 

tersebut. Berdasarkan perbedaan pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB 

provinsi yang bervariasi dan angka IPM yang masih beragam, 

pembangunan di Indonesia masih belum merata, yang mencerminkan 

adanya ketimpangan. 

7. Penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. 

8. Tidak dimanfaatkan potensi wisata yang dapat dijadikan obyek wisata. 

1.3. Pembatasan Masalah 

1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai badan perencanaan.  

2. Koordinasi proses perencanaan pembangunan baik nasional, provinsi 

dengan instansi vertikal, dinas daerah, kecamatan, dan badan – badan 

pemerintahan lainnya. 

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka 

penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah 

Kabupaten Demak dalam pengembangan dan peningkatan kualitas 

infrastruktur ekonomi dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ? 

2. Bagaimana strategi yang dilakukan Badan Prencanaan Pembangunan  

Daerah dalam pengembangan kualitas infrastruktur ekonomi dan 

sosial di Kabupaten Demak ? 

1.5. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah yangtelah dikemukakan diatas, tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana peran Pemerintah 

Daerah KabupatenDemakdalam pengembangan dan peningkatan 

kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial berdasarkan Undang-undang 

nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan. 

2. Untuk mengetahui strategi dan upaya Pemerintah Kabupaten Demak 

dalam merencanakan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial 

di Kabupaten Demak dimasa depan. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi 

beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

a) Manfaat Teoritis 

1. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran 

untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan 

untuk bidang penyusunan perencanaan pembangunan di 

daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai 

objek dan subjek pembangunan guna meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan bagi 

peneliti berikutnya. 

b) Manfaat Praktis  

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta 

sumbang pemikiran Pemerintah Kabupaten Demak dalam 

melaksanakan perencanaan pembangunan berdasarkan Asas -

asas umum pemerintahan yang Baik.  

2. Semoga penelitian menjadi pembelajaran bagi penulis agar 

mengetahui dan memahami secara mendalam tentang 

pembangunan daerah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang 

digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian sekaligus juga menjadi 

landasan teori dalam penelitian. Berdasarkan kajian yang penulis lakukan, 

didapatkan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan topik skripsi 

ini : 

Dalam skripsi karya GustiZulkarnainTompo, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik, Universitas Hasanudin Makasar, yang berjudul “Analisis peranan 

bappeda dalam pembangunan di kabupaten janeponto,ditinjau dari Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam tulisan 

ini Gusti menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan teknis 

perencanaan pembangunan, terdapat beberapa faktor-faktor yang 

berpengaruh, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor 

yang menghambat berjalannya proses tersebut. Faktor-faktor yang menjadi 

pendukung antara lain adalah; Adanya Koordinasi, Partisipasi Masyarakat, 

serta Komitmen pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor-faktor 

penghambat proses perumusan kebijakan antara lain adalah; 

Penyesuaian/kesiapan anggaran, Usulan yang terlalu banyak, serta 

Keterbatasan dokumen penunjang. 

Dalam skripsi karya WarsilandanAkhmad Noor, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Mulawarman Samarinda, yang berjudul “Peranan Infrastruktur 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan 
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Pembangunan di Kota Samarinda, Dalam tulisan ini Warsilan dan akhmad 

noor menjelaskan bahwa : (a) Secara teoretis bahwa infrastuktur 

kesehatan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Semakin lengkap dan baik keberadaan infrastruktur kesehatan di Kota 

Samarinda akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. (b) Secara teoretis 

infrastruktur pelayanan air bersih merupakan variabel yang berperan penting 

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,semakin baik akses pemenuhan 

kebutuhan air bersih untuk masyarakat kota Samarinda, akan meningkat 

pula pertumbuhan ekonomi. (c) Secara teoretis bahwa infrastruktur jalan 

merupakan variabel yang berperan penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi akses infrastruktur jalan memberi 

kelancaran terhadap mobilitas masyarakat dan arus barang, akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam skripsi karya Agung Budi Luhur Wibowo, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul “Pengaruh infrastruktur 

ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2006 – 2013, 

Dalam tulisan iniAgung Budi menjelaskanmengenai pengaruh infrastruktur 

ekonomi dan sosial pada 30 provinsi di Indonesia selama periode 2006-2013 

saat itu adalah Secara simultan infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, 

infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan bersama-sama 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara parsial, 

infrastruktur yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia 96 berturut turut adalah infrastruktur listrik, kesehatan 
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dan pendidikan. Infrastruktur jalan dianggap tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia secara statistik.  

Berdasarkan regresi data panel, pertumbuhan ekonomi di Pulau Nusa 

Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua lebih kecil dibandingkan dengan 

pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di 

Pulau Bali, Sumatera dan Kalimantan dianggap tidak berbeda atau sama 

dengan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Hal ini memperlihatkan 

adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antara kawasan barat indonesia 

(KBI) dengan kawasan timur Indonesia (KTI), dimana dari hasil regresi 

terlihat pertumbuhan ekonomi mayoritas kepulauan di KTI tersebut secara 

signifikan lebih rendah dibandingkan kepulauan di KBI. 
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2.1.1. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penelitian 

Analisis 

Persamaan Perbedaan Kebaruan 

1 GUSTI 

ZULKARNAIN 

TOMPO, SKRIPSI, 

Analisis peranan 

bappeda dalam 

pembangunan di 

kabupaten, 

Universitas 

Hasanudin 

Makasar,2015 

 

1. Membahas 

peranbappeda 

dalam kebijakan 

teknis 

perencanaaan 

pembangunan 

daerah 

 

1. Peran bappeda 

dalam 

perencanaan 

pembangunan 

infrastruktur 

dan sosial 

didaerah 

sekala 

nasional 

2. Pembahasan 

prespektif 

hukum 

3. Tahab-tahab 

melaksanakan 

musrenbang 

 

1. Kinerja serta 

pengaruh 

pemerintah 

daerah dalam 

melaksanakan 

tugas 

administrasinya 

serta 

tanggungjawab 

2. Undang-Undang 

Nomor 25 

Tahun 2004 

tentang Sistem 

Perencanaan 

Pembangunan 

Nasional. 

3. Undang-Undang 

Nomor 32 

Tahun 2004 

tentang 

2 WARSILAN, 

AKHMAD NOOR, 

Peranan Infrastruktur 

terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi dan 

Implikasi pada 

Kebijakan 

Pembangunan di 

1. Membahas peran 

bappeda dalam 

kebijakan teknis 

perencanaaan 

pembangunan 

daerah 

2. menganalisis 

pengaruh 

infrastruktur 
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Kota Samarinda 

Universitas 

Mulawarman 

Samarinda,2015 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 

Pemerintahan 

Daerah. 

4. Undang-Undang 

Nomor 23 

Tahun 2014 

tentang 

pemerintahan  

Daerah. 

5. Efektivitas dan 

efisiensi layanan 

publik 

6. PP Nomor 40 

tahun 2006 

tentang tata cara 

penyusunan 

rencana 

pembangunan 

nasional.  

 

3 Agung Budi Luhur 

Wibowo,Skripsi,Pen

garuh infrastruktur 

ekonomi terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi di 

indonesia tahun 

2006 – 2013 

Universitas Negeri 

Yogyakarta ,2016 

 

1. Membahas peran 

bappeda dalam 

kebijakan teknis 

perencanaaan 

pembangunan 

daerah 

2. menganalisis 

pengaruh 

infrastruktur 

terhadap 

pertumbuhan 

ekonomi 
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2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Teori Negara Hukum 

Negara hukum Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”. 

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “De taat 

waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van 

recht” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan 

dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa 

dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan 

tersebut maka diwujudkan dengan cara, “Enerzijds in een binding van 

rechter administatie aan de wet, anderjizds in een begrenzing van de 

bevoegdheden van de wetgever”, (disatu sisi keterikatan hakim dan 

pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan 

kewenangan oleh pembuat undang-undang. Dalam negara hukum 

segala sesuautu harus dilakukan menurut hukum (evrithing must be 

done according to law). Negara hukum menentukan bahwa 

pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus 

tunduk pada pemerintah. (Ridwan HR, 2014:21) 

2.2.2. Konsep Negara Hukum 

Sejak dulu kala orang telah mencari arti negara hukum, 

diataranya Plato dan Aristoteles.  Menurut Platomenyatakan bahwa 

negara yang baik adalah negara yang berdasar atas hukum (nomoi), 

dan yang bukan diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran Plato dan 
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Aristoteles mengandung filsafat yang menyinggung angan-angan atau 

cita-cita manusia, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenaran, 

kesusilaan, keindahan dan keadilan (Maleha, 2007a:306), sedangkan 

teori negara hukum menurut Aristoteles, seorang ahli pikir dari 

Yunani berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum 

adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi 

seluruh warga negara (Maleha, 2007b:305). 

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari 

pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah 

ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada 

hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. 

Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum 

tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan 

karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena 

kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum 

dicetuskan.  

Ada dua tokoh yang mengambangkan unsur negara hukum 

yaitu Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur 

negara hukum rechtsstaat ada 4 (Friedrick Julius Stahl) yang penting 

dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain 

(Asshiddiqie, 2007a: 311) 

1. Hak-hak asasi manusia; 

2. Pemisahan/Pembagian kekuasaan; 



19 
 

3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan padaperaturan 

perundang-undangan yang telahada; 

4. Adanya peradilan administasi yang berdiri sendiri. 

Unsur negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili 

dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama 

sebagai unsur-unsur Negara hukum the rule of law yaitu (Asshiddiqie, 

2007b: 311) 

Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-

wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum. 

Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun 

dalam kualifikasi pejabat negara. Terjaminnya hak-hak manusia oleh 

Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.  

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, merumuskan 12 (dua belas) 

prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (the rule of 

law maupun rechtsstaat), yaitu: 

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law): 

2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) 

3. Asas Legalitas (Due Process of Law) 

4. Pembatasan Kekuasaan 

5. Organ-Organ Eksekutif Independen 

6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak 

7. Peradilan Tata Usaha Negara 

8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court) 

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia 
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10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat) 

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan 

Kesejahteraan (Welfare Rechtsstaat) 

12. Transparansi dan Kontrol Sosial 

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya 

dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum 

rechtsstaat dan konsepsi negara hukum the rule of law yang telah 

mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya 

merupkan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan 

indivisualisme. Bagi konsepsi negara hukum rechtsstaat penegakan 

hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang 

sesuai dengan pahamegisme bahwa hukum identik dengan Undang-

Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara 

hukum the rule of law, penegakan hukum bukan berarti penegakan 

hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan 

hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum 

yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis 

tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang 

dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum (Huda, 2005:1). 

2.2.3. Konsep Negara Hukum Indonesia 

Konsep negara hukum juga ada di Indonesia yaitu pada UUD 

tahun 1945 sebelum amandemen yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat 

(1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah 

menurut Undang-undang Dasar.” Tidak hanya itu keinginan Founding 
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Father untuk menciptakan negara hukum juga tercermin dalam 

Pembukaan UUD Tahun 1945 yang menyatakan, “.....yang terbentuk 

dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat.....”. 

Kedaulatan rakyat sendiri memiliki makna bahwasanya kekuasaan 

penuh berada di tangan rakyat. Atau bisa dikatakan dari rakyat, oleh 

rakyat untuk rakyat. Rakyat dianggap berdaulat baik dibidang politik 

maupun bidang ekonomi dan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep 

negara hukum guna menciptakan pemerintahan yang bebas dari 

penindasan terhadap rakyat. Bahkan menurut Jimly Asshiddiqie 

kedaulatan rakyat merupakan satu diantara konsep-konsep yang 

pertama-tama dikembangkan dalam persiapan menuju Indonesia 

merdeka. Permasalahan mengenai kedaulatan rakyat itu sudah menjadi 

polemik dikalangan intelektual pejuang kemerdekaan Indonesia pada 

Tahun 1930-an. Seperti pada Sidang Pertama Rapat Besar Panitia 

Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, 

Soepomo menyatakan (Jimly Assihddiqie, 2005:26-17), “Majelis 

Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan yang memegang 

kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi dan tidak 

terbatas kekuasannya”. 

Dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat merupakan tonggak dalam 

negara hukum, bahkan sebuah lembaga yang memegang kedaulatan 

rakyat dikatakan sebagai lembaga yang tidak terbatas kekuasaannya. 

Kejelasan terhadap Indonesia sebagai negara hukum terjadi Pasca 
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Perubahan UUD Tahun 1945. Selain memberikan implikasi terhadap 

posisi dan kedudukan MPR, yang menurut UUD Tahun 1945 tidak 

ada lagi lembaga tertinggi. Juga kepastian terhadap Indonesia sebagai 

negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang 

merupakan hasil perubahan ketiga yakni, Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum. Hal ini menjelasakan bahwa Indonesia bukan 

berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat) (Diana Halim Koentjoro, 

2004:34). 

2.2.4. Teori Pemisahan Kekuasaan 

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu 

negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian 

kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut 

fungsinya menujukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan 

yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang lebih dikenal 

sebagai Trias Politika. 

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara 

terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau 

kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering 

disebut (rule making function); kedua, kekuasaan eksekutif atau 

kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function); 

ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas  

pelanggaran undang-undang (rule adjudication function). Trias 

politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan 

(function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama 
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untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang 

berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin 

(Budiarjo, 2008:281-282). 

a) Teori Pemisahan Kekuasaan John Locke 

Filsuf Inggris, yakni John Locke, menjabarkan pemikirannya 

mengenai seperations of power atau dikenal juga sebagai teori 

pemisahan kekuasaan pada bukunya yang berjudul Two Treatises on 

Civil Government yang diterbitkan tahun 1690 yang ditulis sebagai 

kritik pada kekuasaan absolute raja Stuart dan membenarkan The 

Glorious Revolution yang dimenangkan oleh parlemen Inggris 

(Budiarjo, 1977:151). Berdasarkan pengalaman pahit atas kekuasaan 

absolute yang dijalankan Inggris pada waktu itu, Locke berpendapat 

bahwa harus ada pemisahaan kekuasaan diantara organ-organ 

pemerintah yang menjalankan fungsi yang berbeda. Dalam hal ini 

ketiganya bekerja secara terpisah. John Locke membagi kekuasaan 

negara dalam tiga fungsi yaitu (Asshiddiqie,2010:283) : 

1. Lembaga eksekutif, yang berfungsi sebagai lembaga yang 

menangani pembuatan peraturan dan perundang-undangan, 

2. Lembaga legislatif, yang berfungsi sebagai lembaga yang 

menjalankan peraturan dan perundang-undangan, termasuk 

lembaga yang bekerja untuk mengadili pelanggaran peraturan 

dan perundang-undangan, dan 

3. Lembaga federatif, yang menjalankan fungsi dalam hubungan 

diplomatik dengan negara lain, seperti mengumumkan perang 
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dan perdamaian terhadap negara-negara lain dan mengadakan 

perjanjian. 

b) Teori Pemisahan Kekuasaan Montesquieu 

Pemikiran John Locke itu diteruskan oleh Montesquieu 

dengan mengembangkan konsep “trias politica yang membagi 

kekuasaan negara dalam tiga cabang kekuasaan, yang saat ini dianut 

oleh negara Indonesia, sehingga ada tiga kekuasaan yang ada di 

Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 

2010a:285). Setengah abad setelah munculnya pemikiran Locke, 

Montesquieu kemudian muncul dengan pemikirannya yang 

memperbaharui pemikiran Locke mengenai pembagian kekuasaan 

menjadi teori pemisahan kekuasaan. Teori ini disebut sebagai teori 

Trias Politika yang terdapat dalam bukunya yang berjudul De 

L’espirit Des Lois atau The Spirit of Laws. Bukunya tersebut 

menjelaskan bahwa Trias Politika merupakan teori yang 

mengindikasikan adanya pemisahan kekuasaan secara mutlak dalam 

pemerintahan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan 

dalam pemerintah sehingga hak masyarakat dapat terjamin. 

Diantara ketiga lembaga yang memiliki kekuasaan yang 

berbeda harus saling check and balances, sehingga tidak ada satu 

lembaga yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada 

lembaga yang lain. Pembagian kekuasaan yang disebutkan 

Montesquieu antara lain: 
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1) Lembaga legislatif, yang terdiri dari orang-orang tertentu 

yang dipilih untuk membuat undang-undang, sebagai refleksi 

dari kedaulatan rakyat, mediator dan komunikator diantara 

rakyat dan penguasa, dan agretor aspirasi. 

2) Lembaga eksekutif, yakni raja atau di era modern dikenal 

sebagai presiden yang menjalankan undang-undang, dan 

3) Lembaga yudikatif, yakni lembaga peradilan yang bertugas 

untuk menegakkan keadilan. 

(Kelly, 2011 http://americanhistory.about.com diakses pada 10 Juli 

2018). 

c) Teori Pemisahan Kekuasaan C. van Vollenhoven Donner 

Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. Van 

Vollenhoven Donner Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi 

kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di 

Indonesia biasanya diistilahkan dengan catur praja, yaitu (i) fungsi 

regeling (pengaturan); (ii) fungsi bestuur (penyelenggaraan 

pemerintahan); (iii) fungsi rechtsspraak atau peradilan; dan (iv) fungsi 

politie yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan. 

Caturpraja yang pertama adalah regeling (pengaturan) yang kurang 

lebih identik dengan fungsi legislatif, menurut Montesquieu, Bestur 

yang identik fungsi pemerintahan eksekutif, rechtspraak (peradilan) 

dan politie yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga 

ketertiban dalam masyarakat (socialorder) dan peri kehidupan 

bernegara. (Jimly Asshiddiqie, 2010b:284). 

http://americanhistory.about.com/
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Tiga teori di atas ada beberapa perbedaan antara teori John 

Locke dengan Montesquieu kemudian perbedaan pendapat dengan C. 

Van Vollenhoven Donner, diantaranya pada kekuasaan kehakiman 

atau pengadilan, perbedaan yang mendasar antara Locke dan 

Montesquieu. Bagi John Locke, berpendapat bahwa kehakiman atau 

pengadilan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun 

Montesquieu berpendapat bahwa eksekutif hanya dalam 

penyelenggaraan Undang-Undang dan bidang politik luar negeri 

sedangkan yudikatif menangani kekuasaan mengadili atas pelanggaran 

Undang-Undang (Miriam Budiardjo, 2008:283). 

Berbeda dengan pendapat Montesquieu, bestuur menurut Van 

Vollenhoven tidak hanya melaksanakan Undang-Undang saja 

tugasnya, karena dalam pengertian negara hukum modern tugas 

bestuur itu adalah seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan 

kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan 

hukum secara preventif (preventiverechtszorg), mengadili 

(menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (regeling) 

(Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1999:147). 

Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang muncul, bahwa 

semuanya memiliki makna pemisahan kekuasaan bertujuan agar 

penguasa atau pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi 

pemerintahan mengindari dan tidak melakukan tindakan sewenag-

wenang, menjamin hak-hak warga negara, dan memberikan ruang 

gerak terhadap pelaksanaan prinsip kebebasan dan kemerdekaan. 
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2.2.5. Teori Otonomi Daerah 

Menurut Bagir Manan mengatakan bahwa otonomi 

adalah sebuah tatanan ketatanegaraan, bukan hanya tatanan Negara 

administrasi Negara. Sebagaimana Tatanan ketatanegaraan, otonomi 

berkaitan dengan dasar-dasar Negara dan susunan organisasi 

bernegara. Menurut Fernandez yang dikutip oleh Dharma Setyawan 

Salam, bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan 

kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut dapat 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan 

daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam 

rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan 

(Fatkhul, 2014:70). 

Selanjutnya pengertian dari otonomi daerah di atur didalam 

Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang bunyinya bahwa Otonomi Daerah adalah 

hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Kerangka dasar dalam otonomi daerah adalah penyerahan 

urusan yang bersifat hirarkhis. Dalam konsep otonomi daerah, urusan 

yang dilaksanakan antara usunan-susunan pemerintahan dibagai 

secara merata, sehingga berdasarkan pembagian urusan tersebut, maka 

pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah yang tidak boleh 
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bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan (Absori, 

2016:265). 

a) Prinsip-Prinsip Pemberian Otonomi Daerah 

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 

mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan 

pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah 

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi 

pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat 

(HAW. Widjaja, 2007a:133). Untuk mendukung penyelenggaraan 

otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari 

praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan 

antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (HAW. Widjaja, 

2007b:7-8), dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai 

berikut: 

b) Prinsip Otonomi Luas  

Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan 

tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan 

pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi 

otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan 

jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk 

menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka 
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mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian 

otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-

masing daerah.  

c) Prinsip Otonomi Nyata  

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, 

wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang 

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.  

d) Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab  

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung 

jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-

benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya 

untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan 

rakyat (Rozali Abdullah, 2007:5). 

e) Pembagian Urusan Pemerintah di Indonesia 

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam 

pasal 10-18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, dalam pasal 10 ayat (1) bahwa “Pemerintah 

daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangannya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ini di 

tentukan menjadi urusan Pemerintah.31 Berdasarkan pasal tersebut 

dapat dikatakan bahwah Pemerintah Daerah dalam pemerintahannya 

menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan 
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tugas pembantuan (pasal 10 ayat (2)). Pembagian urusan pemerintah 

ini di bagi menjadi tiga asas,yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan 

tugas pembantuan (Mahendra, 2007:5). Terkait dengan pelaksanaan 

otonomi ada beberapa hal yang menjadi urusan dari pemerintah Pusat, 

hal ini tercantum dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 

yaitu : 

1. Urusan politik luar negeri 

2. Pertahanan 

3. Keamanan 

4. Yustisi 

5. Moneter dan fisikal 

6. Agama 

Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di 

Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali 

beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan 

otonomi daerah di atur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya 

“Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan. Bunyi pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah 

pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan. 
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Konsep otonomi daerah pada setiap Negara hampir sama 

bahwa dasarnya susunan pemerintahan terbentuk secara hirarkhis. 

Dalam kerangka otonomi daerah, maka adanya hubungan yang 

bersifat hirarkhis, menurut Bagir Manan, dasar-dasar hubungan antara 

Pusat dan Daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam 

(Ni’matul,2005: hlm.85-87): 

Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan 

NegaraUUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada 

pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki 

keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat 

daerah, keikut sertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya 

dimungkinkan oleh desentralisasi. 

Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip 

pemerintahan asli: 

Pada tingkat Daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin 

dipertahankan adalah yang sesuai dengan dasar permusyawaratan 

dalam sistem Pemerintahan Negara. 

Dasar Kebhinekaan: 

“Bhineka Tunggal Ika”, melambangkan keragaman 

Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara 

untuk mengendorkan “spanning” yang timbul dari keragaman. 

Dasar Negara hukum 

Dasar perkembangannya, paham Negara Hukum tidak dapat 

dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang 
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mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah diartikan 

sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan 

rakyat. Keempat dasar tersebut tidak dapat dipisahkan dalam upaya 

untuk menjaga kesatuan NKRI sebagai dasar dalam kehidupan 

berbangsa dan kehidupan bernegara. Secara umum bahwa dalam 

rangka mengarahkan pelaksanaan pemerintahan ke arah yang disebut 

kepemerintahan yang baik. 

f) Teori Kewenangan  

Pemerintah suatu negara dalam melakukan urusan 

administrasinya membutuhkan sumber kewenangan untuk melakukan 

perbuatan hukum atas tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat 

untuk melayani rakyat. Lembaga atau organ pemerintah dalam 

memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk 

menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan 

kewenangannya. 

Indroharto mengemukakan tiga macam kewenangan yang 

bersumber dari peraturan perundang-undangan (Ridwan HR, 

2008:104). Kewenangan tersebut diantanya: 

a) Atribusi 

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat 

undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang 

sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten 

untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara: 
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1) Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat 

pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi 

(konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai 

yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah 

adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan 

peraturan daerah; 

2) Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden 

yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang 

mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan 

wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau 

Jabatan Tata Usaha Negara tertentu. 

a. Delegasi 

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh 

organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi 

mengandung suatu penyerahan wewenang, kewenangan yang telah 

diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab 

penerima wewenang. 

b. Mandat 

Mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru 

maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas 

dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada 

penerima mandat. 
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Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang dengan 

dua cara, yaitu: 

Atribusi; danDelegasi dan kadang-kadang juga mandat.  

a) Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan 

(besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang 

dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara 

normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. 

Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat 

melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan 

asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari 

peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, atribusi 

berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya 

kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang 

bersangkutan. 

b) Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk 

membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata 

Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata 

penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab 

dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang 

menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain (Philipus M. 

Hadjon, 1998:94) :  

Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi 

menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; 
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1) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, artinya delegasi hanya 

dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam 

peraturan perundang-undangan; 

2) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam 

hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan 

adanya delegasi;Kewajiban memberi keterangan 

(penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk 

meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang 

tersebut; 

3) Peraturan kebijakan (beleidsregel) artinya delegasi 

memberikan instruksi (petunjuk) tentang 

penggunaan wewenang tersebut. 

4) Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang 

kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud 

memberi wewenang kepada bawahan untuk 

membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha 

Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab 

tidak berpindah ke mandataris, melainkan 

tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi 

mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas 

nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang 

ditimbulkan oleh adanya keputusan yang 

dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab 
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si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum 

publik.  

5) Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga 

komponen yaitu (Philipus M. Hadjon, 1998:94): 

Pengaruh;Dasar hukum; danKonformitas hukum. 

1) Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan 

wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan 

perilaku subjek hukum. 

2) Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu 

selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan  

3) komponen konformitas hukum mengandung makna 

adanya standar wewenang, yaitu standar umum dan 

standar khusus. 

2.3. Landasan Konseptual 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

Pengertian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat 

Kementerian PPN/Bappenas) adalah  kementerian yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan 

nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di 

lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 
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Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

dipimpin oleh seorangMenteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

c) Tugas dan Fungsi  

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan 

nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi : 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan 

pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah 

kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka 

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara 

menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, 

kelembagaan, dan pendanaan. 

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. 

3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
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5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 

Perencanaan  

6. Pembangunan Nasional. 

d) Struktur dan organisasi 

1. Sekretariat Kementerian sekaligus menjadi Sekretariat Utama Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional. 

2. Deputi Bidang Ekonomi. 

3. Deputi Bidang Pengembangan Regional. 

4. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam. 

5. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan. 

6. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan. 

7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana; 

8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan; 

9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan; 

10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian 

Pembangunan; 

11. Inspektorat Utama; 

12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan; 

13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 

14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur; 

15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan 

16. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan. 
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3. Sejarah  

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pembentukan 

Badan Koordinasi Pembangunan Daerah disingkat BAKOPDA. 

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1969Keputusan 

Presiden Nomor 4 tahun 1969 

2. Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974, tentang Pembentukan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 

3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980. Tentang Pembentukan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

4. Keputusan Mendagri Nomor 362 tahun 1997, tentang Pola Organisasi 

Pemerintah Daerah dan Wilayah. 

5. Keputusan Mendagri Nomor 185 tahun 1980, tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. 

b. Badan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten demak 

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah 

daerah, disusun perencanaan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. Dengan diterbitkannya aturan tersebut 

diharapkan pembangunan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota 

dapat sejalan dengan pembangunan nasional, tidak parsial masing-masing 

daerah.  Pembangunan nasional sebagai suatu sistem besar yang didalamnya 

terdiri atas sub sistem-sub sistem, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah 
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kabupaten/kota. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan daerah 

dapat bersinergi dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional.  

Dalam pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ayat 3 

disebutkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun secara 

berjangka yang meliputi:   

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, disingkat RPJP 

Daerah untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah 

pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.  

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut 

RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun. RPJM Daerah merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang 

penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan 

memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah 

kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan 

umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja 

perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana 

kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif.  

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran 

dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat 

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 

rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 

oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong 
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partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja 

pemerintah.  

4. Menyadari pentingnya perencanaan pembangunan daerah, maka 

Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Tahun 2006 - 

2025. Perencanaan pembangunan daerah tersebut harus disusun untuk 

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan 

pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, 

sekaligus keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 
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2.4. Kerangka Berfikir 

 Secara umum kerangka berpikir yang hendak dibangun dapat 

digambarkan sebagai berikut  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Terwujudnya pemerintahan yang baik untuk mensejahterakan 

masyarakat dalam memberikan pelayanan publik serta perlindungan 

kepada masyarakat.  

2. Mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi 

3. Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 

4. Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan 

5. Mewujudkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang agamis dan 

demokratis 

Penerapan 

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004  pada Pemerintahan Daerah. 

2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 RPJMD Kabupaten Demak 
Tahun 2016 – 2021. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

 

Teori Lawrence M. 

Friedman 

1. Struktur hukum  

2. Subtansi hukum 

3. Budaya hukum 

Strategi dan Kendala-kendala yang 

dihadapi pemerintah daerah dalam 

menjalankan Tugas dan fungsi dalam 

menyusun RKPD  

Jenis Pendekatan  

Sosiologis Yuridis 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Studi Kepustakaan 

Pancasila - UUD 1945 

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak Dalam 

Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

3. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016. 

4. Peraturan Bupati Demak Nomor 11 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah  Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021. 

5.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah Kabupaten Demak 

dalam pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi 

dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu meliputi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur ekonomi 

dan sosial 

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan 

daerah dan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor 

bidang infrastruktur ekonomi dan sosial 

c. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur 

ekonomi dan social. 

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian 

pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial.  

2. Strategi yang dilakukan Badan Prencanaan Pembangunan Daerah 

dalam pengembangan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial di 

Kabupaten Demak meliputi (a) strategi peningkatan infrastruktur jalan 

dengan memperbanyak dan memperbaiki kualitas akses jalan untuk 

kelancaran terhadap mobilitas masyarakat dan arus barang sehingga 
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akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (b)  strategi peningkatan 

infrastruktur pelayanan air dengan memberikan akses pemenuhan 

kebutuhan air bersih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan 

(c) strategi peningkatan infrastruktur fasilitas kesehatan dan 

pendidikan dengan melengkapi dan memperbaiki fasilitas kesehatan 

dan pendidikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

5.2  Saran-Saran 

Saran-saran penelitian ini yaitu: 

1. Komunikasi antara pihak Dinas PUTR dan Bappeda, dan juga dengan 

Camat hendaklah berjalan lebih efektif di dalam penyusunan 

rancangan RKPD dan Renja Dinas PUTR. 

2. Koordinasi pemerintah daerah dalam pengembangan kualitas 

infrastruktur ekonomi dan sosial dapat lebih efektif dengan 

meningkatkan kualitas Musrembang mulai dari Musrembang Desa, 

Musrembang Kecamatan, dan Musrembang Kabupaten. 

3. Hendaknya Bappeda Demak mengikutsertakan masyarakat secara 

aktif dalam perencanaan baik pada  musrenbang tingkat desa, 

kecamatan maupun tingkat kota kemudian memberdayakan 

masyarakat untuk ikut serta terlibat langsung atau tidak langsung 

dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan 

peran serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam 

perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. 
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