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ABSTRAK

Sari, Herlina Hayu Kartika. 2011. Strategi Perencanaan daerah berbasis
partisipasi masyarakat pasca pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Studi di kab.Brebes). Bagian HTN-HAN Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang.
Dr. Nurul Akhmad, SH., M.Hum dan Arif Hidayat, SHI.,MH.
Kata Kunci: Strategi Perencanaan Daerah, Partisipasi masyarakat ,Good
Governance
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Brebes diperlukan
strategi perencanaan daerah pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam
sistem pembangunan nasional. Proses perencanaan daerah melibatkan partisipasi
masyarakat karena partisipasi itu merupakan elemen utama dalam implementasi
kebijakan desentralisasi. Untuk menghasilkan pembangunan daerah berkelanjutan,
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah
sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, kebijakan
pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Apa sajakah
bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah Daerah Kab.Brebes? 2)
Bagaimanakah prosedur perencanaan daerah di Pemerintah Daerah Kab.Brebes?
3) Bagaimanakah strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung
Good Governance?
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bentuk-bentuk perencanaan
daerah di pemerintah daerah Kab.Brebes. 2) Untuk mengetahui prosedur
perencanaan daerah di pemerintah daerah kab.Brebes. 3) Untuk mengetahui
strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung Good Governance.
Metode yang digunakan dalam penelitian inia dalah metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRD Kab.Brebes, Kasubbag
Pembangunan setda Kab.Brebes, danStaf Bappeda bagian perencanaan
Kab.Brebes.
Bentuk-Bentuk dari perencanaan daerah yang ada di Kabupaten Brebes
adalah RPJMD Kab.Brebes, RPJPD Kab. Brebes, RKPD Kab. Brebes sesuai
dengan keputusan dari bupati. Perencanaan tersebut disesuaikan dengan
kebutuhan yang ada di daerah kab.Brebes dengan melihat berbagai prioritas atau
kriteria-kriteria,
mempertimbangkan
kemampuan
fiskal
daerah,
mempertimbangkan kondisi eksternal. Prosedur untuk menyusun perencanaan
tersebut adalah Pengolahan data dan informasi, Penelaahan RTRW kabupaten
Brebes dan RTRW kabupaten/kota lainnya, Analisis gambaran umum kondisi
daerah kabupaten Brebes, Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan, Perumusan permasalahan pembangunan daerah kabupaten Brebes,
Penelaahan RPJMD ,RPJPD dan RKPD kabupaten/kota lainnya, Analisis isu-isu
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strategis pembangunan jangka menengah Brebes, Penelaahan RPJMD, RPJPD
dan RKPD Kab.brebes, Perumusan penjelasan visi dan misi, Perumusan tujuan
dan sasaran, Perumusan strategi dan arah kebijakan, Perumusan kebijakan umum
dan program pembangunan daerah kabupaten Brebes, Penyusunan indikasi
rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, Penetapan
Indikator Kinerja Daerah, Pembahasan dengan SKPD kabupaten brebes,
Pelaksanaan forum konsultasi publik, Pembahasan dengan DPRD untuk
memperoleh masukan dan saran dan Penyelarasan program prioritas dan
kebutuhan pendanaan.
Strategi dari perencanaan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat guna
mendukung good governance adalah salah satunya dapat melihat visi dan misi
dari bupati, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan daerah yang
ada di Kab.Brebes guna mendukung good governance. Dari keterlibatan
masyarakat tersebut dapat diarahkan dan mengasilkan suatu strategi yang baik dan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Strategi yang digunakan pemerintah
kab.brebes untuk menyusun perencanaan daerah guna mendukung good
governance adalah dengan cara pemberdayaan masyarakatdansosialisasi program.
Dalam hal ini strategi untuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan
cara meningkatkan pengetahuan dari aparaturnya agar perencanaan tersebut
langsung mengena kepada masyarakat dan dari peningkatan tersebut maka dapat
disusun secara jelas isi dari perencanaan tersebut yang mana dari penyusunan
tersebut melihat prioritas-prioritas yang ada di masing-masing daerah.
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
sentralisasi dan desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan
memberikan

kesempatan

menyelenggarakan

otonomi

dan

keleluasan

daerah.

kepada

Pelaksanaan

daerah

desentralisasi

untuk
yang

menghasilkan otonomi tersebut di jalankan dan di kembangkan dalam dua
nilai dasar yaitu nilai unitaris dan nilai desentralisasi teritorial. Ketentuan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (1)
menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur oleh undang-undang”.
Dalam tataran yuridis-normatif, Undang-Undang Dasar Negara RI
1945 telah menentukan konsep Indonesia sebagai Eenheidstaat sehingga di
dalamnya tidak dimungkinkan adanya daerah yang bersifat staat juga. Hal ini
berarti pembentukan daerah otonom di Indonesia diletakkan dalam kerangka
desentralisasi dengan tiga ciri utama, yaitu tidak dimilikinya kedaulatan yang
bersifat semu kepada daerah selayaknya dalam Negara bagian pada negara
yang berbentuk federal.
Desentralisasi dimanifestasikan dalam bentuk penyerahan
atas urusan pemerintahan tertentu yang ditetapkan dalam suatu
peraturan perundang-undangan tingkat nasional. Penyerahan
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urusan tersebut direpresentasikan sebagai bentuk pengakuan
pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam rangka
mengurusnya rumah tangganya sendiri berdasarkan cirri
khasnya masing-masing (Hari Sabarno,2007: 4).
Dalam

hubungan

inilah

pemerintah

perlu

melaksanakan

pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan
istilah desentralisasi, bentuk dan susunannya tampak dari ketentuanketentuan didalam undang-undang yang mengaturnya. Seperti UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

yang

memuat pengertian otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 5 “otonomi
daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan
pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi

masyarakat,

dengan

demikian

desentralisasi

sebenarnya

menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai
masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan
masyarakat yang bersangkutan.
Pelaksanaan otonomi daerah yang ditentukan oleh
pemerintah sejak tahun 2001 membawa perubahan dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah.salah satu perubahan itu
adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam
penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Tugas dan
kewajiban dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah berupa
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,
pengembangan kehidupan demokrasi, penegakan keadilan dan
pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara
pusat dan daerah serta antardaerah dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Hari Sabarno, 2007:7).
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Pemerintahan

daerah

adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun
1945 ( Pasal 1 ayat (2) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah).
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Brebes
diperlukan strategi perencanaan daerah pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Proses perencanaan daerah
melibatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi itu merupakan elemen
utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Untuk menghasilkan
pembangunan daerah berkelanjutan,keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan dan penganggaran daerah sangat penting untuk mewujudkan
pemerintahan yang akuntabel, kebijakan pembangunan yang mengarus
utamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.
Perencanaan dalam hal ini bisa meliputi :
(1) Rencana Pembangunan Jangka Janjang (RPJP).
(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM)
(3) Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ).
(4) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurut Todaro (2000:20) Pembangunan adalah sebagai sebuah
proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan
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mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusiinstitusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan
ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan
kemiskinan (http://digilib.ui.ac.id acessed 12 januari 2011).
Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut maka
banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah
keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Asumsi para pakar yang
berpendapat bahwa semakin tinggi kepedulian atau partisipasi masyarakat
pada proses-proses perencanaan akan memberikan output yang lebih
optimal.

Semakin

tinggi

tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan yang akan
dicapai.
Strategi

pembangunan

daerah

merupakan

rencana

yang

menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat
untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Untuk mewujudkan visi
pembangunan daerah tersebut maka pemerintah melaksanakan 8 (delapan)
misi pembangunan daerah yang akan ditempuh melalui 4 (empat) Strategi
Pokok Pembangunan Daerah, yaitu:
(1) Pembangunan

daerah

yang

berkesinambungan

dan

berkelanjutan.
(2) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
(3) Percepatan pembangunan daerah dengan mengembangkan
ekonomi lokal.
(4) Pemberdayaan masyarakat.
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Desentralisasi yang dianut oleh Indonesia melalui UU tentang
Pemerintahan Daerah adalah desentralisasi yang mengandalkan pada
sistem Negara Kesatuan dengan otonomi yang luas, dengan titik berat
otonomi pada daerah Kabupaten/Kota.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah di Brebes
diperlukan strategi perencanaan daerah pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Proses perencanaan daerah
melibatkan partisipasi masyarakat karena partisipasi itu merupakan elemen
utama dalam implementasi kebijakan desentralisasi. Untuk menghasilkan
pembangunan daerah berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan dan penganggaran daerah sangat penting untuk mewujudkan
pemerintahan yang akuntabel, kebijakan pembangunan yang mengarus
utamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.
“Perencanaan pembangunan daerah di dasarkan pada data dan
informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan”.( Pasal 152 ayat
(1) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
Data dan informasi yang dimaksud pada pasal 152 ayat (1), mencakup:
(1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah.
(3) Kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah.
(4) Keuangan daerah.
(5) Potensi sumber daya daerah.
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(6) Produk hukum daerah.
(7) Kependudukan.
(8) Informasi dasar kewilayahan.
(9) Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Satuan perangkat daerah menyusun rencana strategis yang
selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”. ( Pasal
151 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ).
Forum SKPD di Brebes dilakukan untuk mengintegrasikan
rancangan Rencana Kerja dari SKPD dengan usulan Musrenbang
kecamatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada forum
ini sedapat mungkin diperoleh konsensus para pemangku kepentingan
terhadap rencana pelayanan SKPD dalam Rancangan Rencana Kerja
SKPD yang akan diserahkan ke Bappeda sebagai masukan Rancangan
RKPD yang akan dibahas dalam Musrenbang kabupaten/kota.
Bertitik tolak dari keberadaan Pasal 152 ayat (1) UU No.32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, penelitian ini dimaksudkan untuk
mendiskripsikan strategi perencanaan daerah dengan berjudul “Strategi
Perencanaan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan
UU NO.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahah Daerah di kabupaten
Brebes.
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1.2 Identifikasi Masalah
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan
pencerminan pelaksanaan pembangunan daerah dalam pengembangan
akuntabilitas dan kapabilitas pemerintah. Masyarakat merupakan penyumbang
utama sumber penerimaan dalam APBD melalui pajak dan retribusi maka
sudah sepantasnya masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunannya.
Implementasi hak rakyat dalam APBD dapat diwujudkan dalam keterlibatan
masyarakat secara partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran.
Masyarakat sering tidak puas dengan kinerja APBD dan keluhan ketimpangan
yang terjadi antara pengeluaran pemerintah dan publik menjadi sorotan.
Dengan keluarnya UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses
perencanaan dan penganggaran.
Persoalan dalam perencanaan ini sangat penting untuk dicermati
karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai keberpihakan
terhadap masyarakat lemah dan dapat mempengaruhi kebijakan yang nantinya
akan diterapkan pada suatu daerah baik pada bidang perencanaan dan
penganggaran maupun dalam bidang partisipasi masyarakatnya. Persoalan
partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran melibatkan
berbagai stakeholder baik dari DPRD, Pemerintah Daerah, Masyarakat,
maupun organisasi non-pemerintah. Masing-masing pelaku mempunyai
peranan penting yang saling terkait satu dengan yang lain.
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Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang
ada di Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :
1. Lemahnya partisipasi masyarakat Brebes dalam perencanaan daerah daerah
padahal keberpihakan masyarakat itu menjadi elemen penting dalam proses
perencanaan daerah.
2. .Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai arti partisipasi masyarakat
dalam perencanaan daerah.
3. Rendahnya pemahaman terhadap perencanaan daerah.
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting partisipasi dalam
perencanaan daerah.
5. Lemahnya akses publik di Kab.Brebes dalam perencanaan daerah.
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur perencanaan
daerah.

1.3 Pembatasan Masalah
1. Fokus
Fokus pembahasan dalam penelitian adalah mengenai : bentukbentuk perencanaan daerah di Pemerintah Daerah Kab. Brebes; Prosedur
perencanaan Daerah di Pemerintah Daerah Kab.Brebes ; strategi
perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung good governance
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2. Lokus
Lokus atau tempat penelitian adalah di Pemerintah Daerah
Kabupaten Brebes khususnya SKPD terkait dengan perencanaan daerah,
yaitu Bappeda, Setda dan lain-lain.
3. Tempus
Tempus atau waktu penelitian direncanakan 5 bulan dari Februari
sampai Juli Tahun 2011.

1.4 Rumusan Masalah
Permasalahan merupakan “pokok dari suatu kegiatan yang berupa
pertanyaan yang diajukan yang jawabannya diperoleh setelah penelitian
selesai dilakukan yaitu kesimpulan” (Arikunto 2002:51)
1.4.1

Apa sajakah bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah Daerah
Kab. Brebes?

1.4.2

Bagaimanakah prosedur perencanaan daerah di Pemerintah Daerah
Kab. Brebes ?

1.4.3

Bagaimanakah strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna
mendukung good governance ?

1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.5.1 Untuk mengetahui bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah
Daerah Kab. Brebes.
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1.5.2 Untuk mengetahui Prosedur perencanaan Daerah di Pemerintah Daerah
Kab. Brebes.
1.5.3 Untuk mengetahui strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna
mendukung good governance.

1.6 Manfaat penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.6.1

Manfaat Teoritis
1.6.1.1 Bagi Peneliti :
Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum
sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1.6.1.2 Bagi Masyarakat :
Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan
bagi peneliti khususnya terhadap Strategi perencanaan daerah
yang berbasis partisipasi masyarakat Kabupeten Brebes.

1.6.2

Manfaat Praktis
1.6.2.1 Bagi Peneliti :
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh,
mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung faktafakta yang terjadi dilapangan dan memberikan pengetahuan
mengenai strategi perencanaan daerah di Kabupaten Brebes.
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1.6.2.2 Bagi Masyarakat :
Sebagai sarana memperoleh wawasan dan penjelasan
mengenai strategi perencanaan daerah di Kabupeten Brebes.
1.6.2.3 Bagi Kalangan Akademis :
Diharapkan dalam hasilpenelitian ini dapat memberikan
tambahan pengetahuan mengenai strategi perencanaan daerah
di Kabupaten Brebes.
1.7 Sistematika Penulisan
Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta
memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika
skripsi dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematikanya adalah :
1.7.1. Bagian Awal Skripsi
Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo
Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm,lembar

judul,

lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan,
kata pengantar, abstrak dan daftar isi.
1.7.2. Bagian Pokok Skripsi
Bagian isi skripsiterdiri atas bab pendahuluan, teori yang
digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil
penelitian dan pembahasan, dan penutup.
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1.7.2.1 Bab 1 Pendahuluan
Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang,
perumusan

dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat,

penegasan istilah dan sistematika penulisan
1.7.2.2. Bab 2 Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka, berisi tentang kajian teoretik yang
menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori local government,
good governance, perencanaan daerah yang didalamnya
memuat teori perencanaan daerah, bentuk-bentuk perencanaan
daerah, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah
serta hal – hal yang berkenaan dengan tema.
1.7.2.3 Bab 3 Metode Penelitian
Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang
digunakan, variable penelitian, metode pengumpulan data,
metode analisis data dan pengolahan data.
1.7.2.4 Bab 4 Hasil dan Pembahasan
Dalam bab ini penulis membahas tentang Strategi
perencanaan daerah. Pada bab ini juga bisa mengetahui
bagaimana bentuk dan prosedur perencanaan daerah di
Kabupaten Brebes dan strategi
mendukung good governance.

yang partisipatif guna
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1.7.2.5 Bab 5 Penutup
Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi
kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas.
1.7.3. Bagian Akhir Skripsi
Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan
lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur
yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk
mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Otonomi Daerah
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan”
(pasal 1 angka 5 UU No. 32 tahun 2004), dalam otonomi daerah tidaklah bisa
terlepas dari daerah otonom yang menjalankan otonomi daerah itu sendiri
menurut pasal 1 angka 6 UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan: “Daerah
otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
Substansi

otonomi

daerah

adalah

desentralisasi

administrasi,

desentralisasi ekonomi, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi politik yang
dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota baik melalui pemenuhan asas
dekosentrasi dan medebewind. “Paradigma pemberdayaan (top-down) yang
mereproduksi paradigma pembinaan (bottom-up) memiliki urgensi dalam
membangkitkan kekuatan, potensi, kreatifitas dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan melalui proses belajar bersama yang berbasis pada
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budaya (etika-kearifan-tindakan) politik, dan ekonomi local berujung pada
tujuan nasional dan prinsip NKRI” (Arif Hidayat 2008: 10).
Hubungan antara Kabupaten/Kota dan Provinsi semula dependent dan
subordinate kini menjadi independent dan coordinate. integrated prefectoral
system yang utuh ke integrated prefectural system yang parsial hanya pada
tataran provinsi. Dianutnya integrated prefectoral system pada propinsi
dengan peran ganda Gubemur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah
dimaksudkan untuk mengintegrasikan kembali daerah otonom yang secara
desentralalisasi memiliki karakteristik keterpisahan.
Pengaturan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
membuat daerah otonom yang telah ada dihadapkan pada masalah
keberlangsungan eksistensinya sebagai sebuah lembaga yang bertujuan
mensejahterakan masyarakat. Keberlanjutan ini umumnya terkait dengan
kemampuan daya tahan berupa potensi yang dimiliki, seperti luas wilayah,
jumlah penduduk, dan posisi geografisnya. Otonomi Daerah mensyaratkan
daerah ke masa depan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
(Community Based Development).
Sejalan dengan hal tersebut, ketertinggalan pembangunan suatu
wilayah karena rentang kendali pemerintahan yang sangat luas dan kurangnya
perhatian pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sering menjadi
alasan untuk pengusulan pembentukan daerah otonom baru sebagai solusinya.
Karena itu, kebanyakan rencana pemekaran wilayah di berbagai tempat di
Indonesia didasarkan atas tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan
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pelayanan yang cepat. Dengan demikian “tujuan adanya pemekaran wilayah
tersebut adalah mempermudah pelayanan kepada masyarakat” (Draft
Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2004).
Pada dasarnya latar belakang perubahan Undang-Undang No.22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan feed back pada filosofi UU
No.32 Tahun 2004. Dari aspek dasar hukum tata Negara karena UUD RI telah
mengalami amandemen khususnya pasal-pasal yang berkaitan langsung
dengan sistem pemerintahan daerah, maka undang-undang pemerintahan
daerah perlu disesuaikan.
Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,prinsip otonomi daerahmenggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya,
dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua
urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintahan yang
ditetapkan dalam undang-undang ini.
Terkait dengan adanya penyempurnaan terhadap undang-undang
pemerintahan daerah maka prinsip-prinsip penyempurnaan yang digunakan
UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sangat memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
(1) kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tetap
dilaksanakan dan tidak ada maksud untuk resentralisasi;
(2) konsep otonomi seluas-luasnya dan bertanggung jawab tetap
dijadikan acuan, dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada
tingkat daerahyang paling dekat dengan masyarakat;
(3) tujuan pemberian otonomi tetap seperti yang dirumuskan
sampai saat ini yaitu untuk memberdayakan potensi daerah,
termasuk memasyarakat,memdorong prakarsa dan peran serta
masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan,
lebih meningkatkan efisiensi,efektivitas dan akuntabilitas
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penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan,pengembangan dan
perlindungan terhadap masyarakat dalam ikatan NKRI;
(4)
asas-asas
penyelenggaraan
pemerintahan
seperti
desentralisasi,
dekonsentrasi
dan
tugas
pembantuan
diselenggarakan secara proposional sehingga saling menunjang
dan;
(5) penyempurnaan dimaksud untuk melengkapi beberapa
ketentuan yang belum cukup diatur (DR.J.Kaloh,2007:72).
Pemberlakuan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
mewajibkan pemerintah melakukan pembinaan yang berupa pemberian
pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan
pengawasan, memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi,
pengendalian, koordinasi, pementauan dan evaluasi.
Dengan pemberlakuan UU tersebut, paradigma manajemen pemerintah
daerah mengalami pergeseran yang sangat drastis, yaitu dari yang sebelumnya
serba sentralistis menuju sistem yang desentralistis. Dalam situasi demikian,
pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber daya (resources)
yang ada di daerahnya masing-masing secara lebih optimal.Dengan demikian,
perlu ada perumusan kembali strategi melalui implementasi sistem
perencanaan yang lebih komprehensif dan sistematis.
Pasal 10 UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
menyebutkan bahwa :
Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan daerah
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UndangUndang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi
dan tugas pembantuan.Urusan pemerintah tersebut meliputi: (1)
Politik luar negeri; (2) Pertahanan; (3) Keamanan; (4) yustisi; (5)
moneter dan fiskal nasional;
dan (6) Agama. Dalam
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menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusannya,
Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan
sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau
wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada
pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.Dalam urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan
pemerintahan, Pemerintah dapat: menyelenggarakan sendiri
sebagian urusan pemerintahan; melimpahkan sebagian urusan
pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah
dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
Pasal 11 angka 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
ini menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi
berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan
memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan”, dan
didalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan:
Kriteria Eksternalitas disini adalah penyelenggara suatu
urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan
jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan. Sedangkan Kriteria Akuntabilitas adalah
penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan
ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan
jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu
urusan pemerintahan. Serta yang dimaksud Kriteria Efisiensi
adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan
berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi
yang dapat diperoleh.
Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

merupakan

pelaksanaan

hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait,
tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang
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diselenggarakan berdasarkan kriteria tertentu terdiri atas urusan wajib dan
urusan pilihan.
Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah
diantaranya adalah (1) Prinsip otonomi seluas-luasnya; (2) Prinsip
otonomi yang nyata dan bertanggungjawab; (3) Prinsip
penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat
dengan
selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam
masyarakat; (4) Prinsip menjamin keserasian hubungan antara
Daerah dengan Daerah lainnya.(Arif Hidayat 2008: 23)
2.2 Pemerintah Daerah
“Pemerintah

daerah adalah gubernur, walikota, bupati beserta

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah” (Pasal 1
ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negeri Republik Indonesia tahun 1945. (Pasal 1 ayat (2) UU
No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dikenal
adanya 4 (empat) asas penyelenggaraan. Asas tersebut adalah :
1. Sentralisasi
Sentralisasi adalah suatu asas pemerintahan daerah yang terpusat
artinya tidak dikenal adanya penyerahan wewenang kepada bagian-bagian
(daerah/wilayah) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
2. Desentralisasi
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“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Pasal
1 ayat(7) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).
3. Dekosentrasi
“Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu”. (Pasal 1 ayat(8) UU No.32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah).
4. Tugas pembantuan (Medebewind)
“Tugas pembentuan adalah penugasan dari pemerintah kepada
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu”.(Pasal 1 ayat(9) UU No.32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah).
2.2.1 Kepala Daerah
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepala Daerah adalah
orang yang mengepalai suatu daerah. Untuk level Kabupaten yang
menjalankan fungsi desentralisasi dalam kerangka status daerah otonom
adalah oleh seorang bupati.Bupati berkedudukan sebagai Lembaga
Eksekutif Daerah.
Kepala daerah berdasarkan ketentuan UUNomor 34 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) adalah :
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Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah
yang disebut kepala daerah. (ayat1)
Kepala daerah sebagaiman dimaksu pada ayat 1 untuk
provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut
bupati dan untuk kota disebut walikota (ayat 2).
Ketentuan Pasal 24 tersebut telah memberikan ketegasan bahwa
yang diamaksud dengan kepala daerah adalah gubernur, bupati, dan
walikota sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah diwilayah
otonominya masing-masing. Karena, dalam fungsinya sebagai alat
pemerintah daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan
eksekutif pemerintah daerah baik dalam urusan rumah tangga daerah
maupun bidang pembantuan. Oleh karena itu, sebagai pihak yang
memimpin pelaksanaan eksekutif daerah, maka ia dikatakan sebagai
lembaga eksekutif daerah. Sebagai lembaga eksekutif daerah, kepala
daerah memberikan penanggungjawabnya kepada DPRD.
Selain itu juga, J. Kaloh (2007:4) menegaskan bahwa :
peran kepala daerah sangat strategi, karena kepala daerah
merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan
pembangunan nasional, sebab pemerintahan daerah
merupakan subsistem dari pemerintah nasional atau
Negara. Efektifitas pemerintahan Negara tergantung pada
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Maka, fungsi kepala daerah dalam bidang pemerintahan
hanyalah meliputi tiga hal yaitu: (1) Pelayanan kepada
masyarakat (services),(2) Pembuatan pedoman/arah atau
ketentuan kepada masyarakat (regulation), dan (3)
Pemberdayan (empowerment).
Dalam wujud konkritnya lembaga pelaksana kebijakan daerah
adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan
pemerintahan didaerahnya, seperti:
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a. Untuk daerah provinsi lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah
pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur sebagai kepala
daerah provinsi dan dibantu oleh perangkat pemerintah provinsi.
b. Kemudian, kepala daerah kabupaten adalah lembaga pelaksana
daripada kebijakan daerah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Jadi,
bupati dan perangkatnya adalah pelaksana peraturan perundangan
dalam lingkup kabupaten (peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah) serta pelaksana dari pada kebijakan/peraturan daerah yang
dibuat bersama dengan DPRD kabupaten maupun melaksanakan
semua peraturan perundangan yang baik yang dibuat oleh DPR dan
presiden, menteri, dan gubernur.
c. Pemerintah kota yang dipimpin oleh walikota bukan bawahan
pemerintah provinsi. Pemerintah kota adalah daerah otonom dibawah
koordinasi pemerintah provinsi. Walikota dan perangkatnya adalah
pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD kota.
Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seorang kepala
daerah dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak
hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang
sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri
yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen
menyelenggarakan pemerintahan, yang betujuan untuk memberikan
pelayanan yang, lebih baik pada masyarakat.
Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan oleh kepala
daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan
sehingga serasi dan focus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena
otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk
mencapai tujuan. Instrument tersebut harus digunakan secara arif oleh
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kepala daerah tanpa harus menimbulkan konflik pusat dan daerah, atau
antara provinsi dan kabupaten karena jika demikian makna otonomi
daerah menjadi kabur.
2.2.2 DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah (UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah).
Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah daerah
apabila kepala daerah itu gubernur maka bertanggungjawabnya kepada
DPRD provinsi dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah,
gubernur betanggungjawab kepada presiden. Bupati dan walikota
bertanggungjawab kepada DPRD kabupaten/kota dan berkewajiban
memberikan laporan kepada presiden melalui menteri dalam negeri
dengan tembusan kepada gubernur.
2.3 Strategi Perencanaan Daerah
Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang
mencakup keputusan-keputusan atau pilihan–pilihan berbagai alternatif
penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa
yang akan datang.
Definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yakni :
1. Pemilihan. ”Merencanakan berarti memilih,” kata Yulius
Nyerere (mantan Presiden Tanzania) ketika menyampaikan
pidato Repelita II Tanzania pada tahun 1969. Artinya,
perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai
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kegiatan yang diinginkan, karena tidak semua yang diinginkan
itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan.
Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan
proses pengambilan keputusan sangat erat. Oleh karena itu,
banyak buku mengenai perencanaan membahas pendekatanpendekatan alternatif dalam proses pengambilan keputusan,
terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi pengambilan keputusan dan urutan tindakan di
dalam proses pengambilan keputusan.
2. Sumber daya. Perencanaan merupakan alat pengalokasian
sumber daya.Penggunaan istilah "sumber daya" di sini
menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam
pencapaian suatu tujuan tertentu.Sumber daya di sini
mencakup sumber daya manusia; sumber daya alam (tanah, air,
hasil tambang, dan sebagainya); sumber daya modal dan
keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan
keputusan tentang bagaimana sumber daya yang tersedia itu
digunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan
kualitas sumber daya tersebut sangat berpengaruh dalam proses
memilih di antara berbagai pilihan tindakan yang ada.
3. Tujuan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan.
Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul
berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Salah satu
masalah yang sering dihadapi oleh seorang perencana adalah
bahwa tujuan-tujuan mereka kurang dapat dirumuskan secara
tepat. Sering kali tujuan-tujuan tersebut didefinisikan secara
kurang tegas, karena kadang kala tujuan-tujuan tersebut
ditetapkan oleh pihak lain.
4. Waktu. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu
unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuantujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang
akan datang. Oleh karena itu, perencanaan berkaitan dengan
masa depan. (http://digilib.ui.ac.id acessed 12 Januari 2011).
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Strategi perencanan yaitu suatu
proses untuk malakukan tindakan dalam mencapai tujuan visi dan misi. Suatu
rencana dapat di jalankan apabila memenuhi aturan yang berlaku sehingga apa
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yang akan di rencanakan dapat memenuhi syarat dan ketentuan, pada dasarnya
perencanaan ini dilakukan untuk jangka panjang.
Wujud strategi perencanaan yang sistematis dengan Langkah awal
yang harus dilakukan adalah melengkapi setiap tahapan perencanaan dengan
data yang akurat. Akurat berarti valid, yaitu data tersebut benar-benar
mengukur dengan sebenarnya apa yang harus diukur.
Data yang akurat tidak hanya diartikan dari sisi pengadaannya,
melainkan juga dari sisi penyajiannya, yaitu bagaimana data tersebut
ditampilkan. Oleh karena itu, perlu ada format standar bagaimana cara
mengadakan data untuk perencanaan daerah dan bagaimana menampilkan data
tersebut. Dengan demikian maka tampilan data yang akurat dan terstruktur itu
dapat dengan mudah digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan
daerah yang baik.
Dalam Pasal 150 ayat (3) (UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah) menyebutkan : Perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan
RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang
memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu
kepada RPJP nasional;
b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya
disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang
penyusunannya berpedoman
kapada RPJP daerah dengan
memperhatikan RPJM nasional;
c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b 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
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dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif;
d. Rencana kerja pernbangunan daerah, selanjatnya disebut 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 dilaksanakanlangsung oleh pemerintah daerah maupun
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan
mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;
e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan
Pemerintah.
2.4 Partisipasi Masyarakat
Istilah partisipasi sekarang ini menjadi kata kunci dalam setiap
program pengembangan masyarakat dimana-mana, seolah-olah menjadi “lebel
baru” yang harus melekat pada setiap rumusan kebijakan dan proposal
proyek.Dalam perkembangannya seringkali diucapkan dan ditulis berulangulang tetapi kurang dipraktekkan, sehingga cenderung kehilangan makna.
Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan, atau proses
belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan
melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat.
Soerjono Soekanto (1993: 355) menyebutkan bahawa:
partisipasi merupakan setiap proses identifikasi atau menjadi
peserta, suatu proses komunikasi atau kegiatan berasama
dalam suatu situasi sosial tertentu. Partisipasi itu terdiri dari
beberapa jenis diantaranya partisipasi sosial dan partisipasi
politik.Partisipasi sosial merupakan derajat partisipasi individu
dalam kehidupan sosial.Masyarakat merupakan penyumbang
utama sumber penerimaan dalam APBD melalui pajak dan
retribusi maka sudah sepantasnya masyarakat dilibatkan dalam
proses penyusunannya. Implementasi hak rakyat dalam APBD
dapat diwujudkan dalam keterlibatan masyarakat secara
partisipatif dalam proses perencanaan dan penganggaran.
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Persoalan dalam perencanaan dan penganggaran ini sangat penting
untuk dicermati karena dapat dijadikan penilaian terhadap pemerintah
mengenai keberpihakan terhadap masyarakat lemah dan dapat mempengaruhi
kebijakan yang nantinya akan diterapkan pada suatu daerah baik pada bidang
perencanaan

dan

penganggaran

maupun

dalam

bidang

partisipasi

masyarakatnya. Persoalan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
penganggaran melibatkan berbagai stakeholder baik dari DPRD, Pemerintah
Daerah, Masyarakat, maupun organisasi non-pemerintah, Masing-masing
pelaku mempunyai peranan penting yang saling terkait satu dengan yang lain.
Proses perencanaan yang ada dimulai dari penggalian gagasan
masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di daerahnya
masing-masing. Sebelum keluarnya perundang-undangan, peran masyarakat
tidak begitu diperhitungkan. Pergeseran initerjadi karena masyarakat di tiap
daerah dituntut dan merasa perlu berperan dalam perkembangan daerahnya.
Hal ini sesuai dengan amanat otonomi daerah yang menginginkan masyarakat
untuk terlibat aktif memberikan masukan penyusunan APBD.
Berbagai

kalangan

menginginkan

supaya

pemerintah

daerah

memperbaiki kinerjanya, sebab selama ini pemerintah daerah belum
merasakan kualitas pelayanan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel,
efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, banyak keluhan
masyarakan yang mengatakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah
yang panjang dan terkesan berbelit-belit sehingga menghabiskan waktu yang
lama dan biaya yang tinggi.
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Kepentingan masyarakat menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan
suatu wilayah atau yang lebih dikenal dengan rencana Anggaran Penerimaan
dan Belanja baik yang bersifat nasional maupun daerah. Masyarakat sudah
selayaknya menjadi prioritas dalam anggaran penerimaan dan belanja suatu
negara atau daerah dikarenakan sumber pendapatan daerah salah satunya
diperoleh dari pajak dan retribusi yang dikeluarkan oleh masyarakat.
Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka alokasi penggunaan dapat
dilakukan secara

adil

dan mementingkan

kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dan tidak terjadi diskriminasi
dalam distribusi pelayanan. Hal lain yang menyebabkan masyarakat wajib
diprioritaskan dalam penyusunan anggaran sudah dijelaskan dalam Pasal 23
UUD 1945 yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak dan ikut serta dalam
penyusunan dan pengambilan keputusan dalam anggaran.
Adanya wacana untuk melibatkan masyarakat bukan hanya pada
tataran perencanaan tetapi juga pada penganggaran merupakan suatu hal yang
positif dalam proses transparansi yang coba dibangun oleh Pemerintah. Proses
partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah dicoba direspon oleh berbagai
daerah. Dalam proses perencanaan sesuai UU No. 25 Tahun 2004 proses
pelibatan masyarakat tersebut dikenal dengan nama Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang). Lebih jauh lagi, Musrenbang ini merupakan
forum antar pelaku dalam menyusun perencanaan pembangunan. Istilah nama
tersebut berkembang di tiap daerah disesuaikan dengan kebijakan yang
diterapkan.
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Pelaksanaan partisipasi masyarakat pada tiap daerah tentu memiliki
pengalaman berbeda disesuaikan dengan keadaan tiap daerah yang
mempunyai ciri khas tertentu. Tahapan perencanaan dan penganggaran di
Kabupaten brebes secara sinergis. Hal ini tidak lepas dari peran Bappeda
Kabupaten brebes yang lebih dahulu menerapkan perencanaan dan
penganggaran, bahkan sebelum dikeluarkannya UU SPPN yang mengatur
sinergisme perencanaan dan penganggaran. Inovasi tersebut terkait dengan
metode-metode yang digunakan, tahapan yang dilalui selama Musrenbang,
dan tatacara penentuan stakeholder. Inovasi yang dilakukan tersebut tidak
lepas juga dari pengaruh organisasi non pemerintah (Non Government
Stakeholder) yang turut mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap
perubahan yang terjadi.
Partisipasi masyarakat yang telah diatur dalam berbagai perundangan
dirasa kurang mampu dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Perlu
ditegaskan juga dalam Undang-undang, partisipasi masyarakat diartikan
sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan
mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dalam perencanaan
pembangunan, aspek yang dikaji bukan hanya perencanaan, namun juga pada
penganggaran, pengawasan, dan pelaksanaan. Dalam perwujudan realisasi
suatu program tidak lepas dari tahapan perencanaan dan penganggaran.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran tersebut
mencerminkan hubungan masyarakat sebagai peyumbang pemasukan APBD
terbesar dari dana pajak dan retribusi dan pemerintah sebagai pelaksana
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amanat masyarakat. Usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam tahapan
perencanaan patut direspon oleh Pemerintah sehingga kegiatan yang
direalisasikan dalam APBD merupakan wujud aspirasi masyarakat untuk
memperbaiki kesejahteraannya. Tujuan umum yang ingin dicapai dari
pelibatan masyarakat dalam bidang perencaaan dan penganggaran adalah
terciptanya suatu kondisi anggaran yang murni sehingga dapat menciptakan
mekanisme pelaksanaan anggaran yang transparan.
Peran serta masyarakat sangat di butuhkan seperti dalam Pasal 8
(Undang-Undang Republik

Indonesia

No.
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tahun

1999

Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme ) menyebutkan :
(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara
merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut
mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat
dilaksanakandengan berpegang teguh pada asas-asas umum
penyelenggaraannegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
tentangpenyelenggaraan negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil
dariPenyelenggara Negara;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara
bertanggungjawabterhadap kebijakan Penyelenggara Negara;
dan
d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
1). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b,dan c;
2). Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan,
dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi,
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atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
2.5 Good Governance
Kata governance kini menjadi satu idiom yang dipakai secara luas,
sehingga dapat dikatakan juga menjadi konsep payung dari sejumlah
terminologi dalam kebijakan dan politik, kata ini seringkali digunakan secara
serampangan dalam nomenclature ilmu politik

“Penyelenggaraan fungsi

pemerintah untuk menjalankan fungsi governing, juga aktor-aktor lain diluar
negara dan pemerintah. Pemerintah adalah salah satu institusi saja yang
menjalankan peran ini, merupakan Kunci utama memahami good governance
dalam pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya” (Muhadjir Darwin
2000: 11).
Istilah kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris governance yaitu
”the act, fact, manner of governing” berarti: Tindakan, fakta, pola, dan
kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. (Sedarmayanti 2004:2).
Kooiman berpendapat bahwa ”governance lebih merupakanserangkaian
proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam
berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi
pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.(Sedarmayanti 2004 : 2).
Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) dalam
dokumen kebijakannya yang berjudul ”Governance for sustainable human
development”(1997) mendefinisikan:
Kepemerintahan (governance) sebagai berikut: ”Governance
is the exercise of economic, political, and administrative
authory to manage a country’s affairs at all levels and means
by which states promote social cohesion, integration, and
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ensure the well being of their population” atau.
Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di
bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola
berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan
merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong
terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas
sosial dalam masyarakat (Sedarmayanti 2004 : 3).
Thoha sebagaimana dikutip Kurniawan (2009:54) mengemukakan
bahwa:
Istilah governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat
bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial
dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan,
tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk
kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan
suatu negara mencapai tujuan negara sangat tergantung pada
kualitas tata kepemerintahan di mana pemerintah melakukan
interaksi dengan sektor swasta dam masyarakat.
Cagin mengemukakan bahwa: ”konsep governance merujuk pada
institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan
diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga didengar” (Syakrani dan
Syahriani 2009:121).
Dwipayana dan Ekomenjelaskan bahwa:”governance merupakan
konsep netral, yang darinya kita bisa memformat model yang sehat (baik),
sehingga muncul istilah good governance (tata kelola kepemerintahan yang
sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista) atau bad governance sebuah
model atau tata kelola kepemerintahan tak sehat” (Syakrani dan Syahriani
2009: 122).
Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan ”good governance
sebagai

penyelenggaraan

pemerintahan

negara

yang

solid

dan

bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan
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interksi yang konstrukif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan
masyarakat” (Kurniawan 2009:55).
Istilah kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua
pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak
rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam
pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan
keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan
efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.
Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa “wujud good
governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga ”kesinergisan”
interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan
masyarakat (Sedarmayanti 2004: 4). Menurut A.S. Horby Istilah ”good
goverrnance

yang

seringkali

dipahami

sebagai

penyelenggaraan

pemerintahan/kepemerintahan/tata pemerintahan yang baik, pada hakikatnya
merujuk kepada serangkaian tindakan, fakta, atau tingkah laku governing,
yaitu mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik
dalam suatu negeri”. (Eddi,Tomo dan Hessel 2004:9). Sedangkan M.M. Billah
mengartikan ”good governance sebagai tindakan atau tingkah laku yang
didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan,
atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam
tindakan dan kehidupan keseharian” (Eddi,Tomo dan Hessel 2004:9).
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Dwipayana dan Eko dalam Syakrani dan Syahriani (2009:123)
menyatakan bahwa:
Konsep good governance dikembangkan dengan cara pedekatan
anatomi governance, pedekatan ini dimulai dari penetapan dua
basis utamanya, yakni basis politik dan ekonomi. Basis politik
memberi arahan kiblat atau orientasi proses politik di sebuah
negara atau ranah tertentu. Ada dua orientasi dalam hal ini, yakni
masyarakat atau negara. Sedangkan basis ekonomi berkaitan
dengan landasan orientasi kegiatan ekonomi, yakni interaksi pasar
atau bukan pasar.
Menurut Bhatta terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat
memberi gambaran administrasi publik yang berciri kepemerintahan yang baik
yaitu:
1. Akuntabilitas : Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah
untuk bertindak selaku penanggungjawab dan penanggung
gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
2. Transparansi : Kepemerintahan yang baik akan bersifat
transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun
daerah.
3. Keterbukaan : Menghendaki terbukanya kesempatan bagi
rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap
pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
4. Aturan Hukum : Kepemerintahan yang baik mempunyai
karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa
keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang
ditempuh (Syakrani dan Syahriani 2009:132).
Bupati Jembrana, I Gede Winasa dalam workshop ”Best Practices
Reformasi Birokrasi” di Surakarta mengungkapkan dalam konsep governance
pada hakikatnya didukung oleh tiga kaki yakni :
a. Tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai
proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan
publik. Penyusunannya baik dilakukan oleh birokrasi maupun
birokrasi bersama politisi. Partisipasi masyarakat dalam
proses ini tidak hanya pada tataran implementasi, melainkan
mulai dari formulasi, implementasi, sampai evaluasi.
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b. Tata pemerintahan di bidang ekonomi, meliputi proses
pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi
di dalam negeri dan interaksi diantara para penyelenggara
ekonomi. Sektor pemerintahan diharapkan tidak terlampau
banyak campur dan terjun langsung pada sektor ekonomi
karena ini bisa menimbulkan distorsi mekanisme pasar.
c. Tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi
implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi
politik (Ridwan dan Sudrajat 2009:82).
Terdapat beberapa Prinsip mengenai Good Governance ini yang
Menurut Koesnadi Hardjosoemantri dalam Makalah Untuk Lokakarya
Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli 2003 Prinsipprinsip Good Governance adalah
a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai
suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung
maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang
mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut
dibangun
berdasarkan
kebebasan
berkumpul
dan
mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi
secara konstruktif;
b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan
diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya
hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia;
c. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang
bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan
informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai
agar dapat dimengerti dan dipantau;
d. Peduli dan stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses
pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang
berkepentingan;
e. Berorientas pada consensus: tata pemerintahan yang baik
menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi
terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang
terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila
mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan
prosedur-prosedur;
f. Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan
memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
g. Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan
lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga
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masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya
yang ada seoptimal mungkin;
h. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor
swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik
kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang
berkepentingan;
i. Visi strategis: para pemimpin dan masyarakat memiliki
perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan
yang baik dan pembangunanmanusia, serta kepekaan akan apa
saja yang dibutuhkan untuk mewujudkanperkembangan
tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahamanatas
kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi
dasar bagi perspektif tersebut.
Berdasarkan Pasal 3 ( UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) Asasasas umum penyelenggaraan negara meliputi:
1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang
mengutamakan
landasan
peraturan
perundang-undangan,
kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu menjadi landasan
keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian
penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan
kolektif.
4. Asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperolah informasi yang benar , jujur dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan
rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negera
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB 3
METODE PENELITIAN

Skripsi atau bentuk karya ilmiah lain merupakan “bentuk laporan dari satu
jenis evaluasi terhadap pernyataan empirik, kenyataaan objektif yang ditelusuri
melalui penelitian” (Fathoni 2006: 127), maka hal-hal yang dapat membantu
untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data-data.
Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman,
karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian.
3.1 Dasar penelitian
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor
yang dimaksud “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang
menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati” (Moleong 2007: 4).
Jenis penelitian kualitatif dipilih karena tipikal penelitian ini adalah
penelitian hukum terapan dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya
secara holistik
Menurut Moleong : “menyelesaikan metode kualitatif akan lebih
mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini
menggunakan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan
responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyelesaikan diri
dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola
nilai yang dihadapi” (Moleong 2007: 9-10).
Penelitian ini selain menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis
(sosio-legal approach). Pendekatan secara yuridis berarti “penelitian ini
mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf
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sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum” (Soekanto
1986: 51). Sedangkan pendekatan sosiologis berarti “penelitian ini akan
mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum” (Soekanto 1986: 51). Artinya
penelitian ini adalah kajian untuk melihat realitas sosial atau kenyataan yang
hidup dalam masyarakat dari sudut pandang hukum, di mana hukum mengatur
ketentuan mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan.
Penelitian ini akan melihat realitas sosial di lapangan mengenai
Strategi perencanaan daerah yang berbasis partisipasi masyrakat di Kabupaten
Brebes tahun 2010.
3.1.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu tempat dimana penelitian di lakukan,
mengacu pada lokasi wilayah yaitu di Pemda Kab.Brebes yaitu di
BAPPEDA Kab.Brebes. Alasan bahwa Pemda Kab.Brebes sebagai
tempat penelitian karena dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan alat kepastian hukum
kepada kepala daerah dan masyarakat yang mempunyai kepentingan.
Berdasarkan pada hal tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian di
Pemda kab.Brebes karena merupakan salah satu daerah yang memiliki
beberapa contoh kasus yang melibatkan antara kepala daerah dan
masyarakat.
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3.2 Fokus Penelitian
Menurut Moleong (2007: 97) “Fokus pada dasarnya adalah masalah
yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang
bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang
diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah:
1. Apa sajakah bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah Daerah
Kab. Brebes?
2. Bagaimanakah prosedur perencanaan daerah di Pemerintah Daerah Kab.
Brebes ?
3. Bagaimanakah strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna
mendukung good governance ?
3.3 Sumber Data Penelitian
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”
(Moleong 2007: 157). Secara rinci sumber data penelitian ini adalah:
a) Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari
lapangan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan responden
maupun informan. Responden adalah “orang yang menjawab pertanyaan
yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri” (Ashshofa 2007:
22), sedangkan informan adalah “sumber informasi untuk pengumpulan
data” (Ashshofa 2007: 22).
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b) Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data dari dokumen-dokumen
dan literatur seperti rencana strategis, prolegda, buku, brosur, jurnal, dan
kepustakaan online yang ada hubungannya dengan tema permasalahan.
3.4 Teknik pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi
“Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap
keadaan atau perilaku objek sasaran” (Fathoni, 2006 : 104).
Observasi

dalam

penelitian

ini

menggunakan

pengamatan

terkontrol, yaitu “pengamatan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu
secara terperinci hal-hal yang akan diamati yang dituangkan pada lembar
pengamatan” (Ashshofa 2007:24).
b. Dokumentasi dan Studi Pustaka
Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari
dokumen

resmi,

baik

internal

berupa

UU,

Keputusan,

memo,

pengumuman, instruksi, edaran dan lain-lain, maupun eksternal berupa
pernyataan, majalah resmi dan berita resmi.
Sedangkan studi pustaka adalah “teknik pengumpulan data dengan
mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang” (Hidayat
2010: 14).
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Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi Perencanaan
Daerah di Kabupaten Brebes. Sedangkan kepustakaan yang dipilih adalah
catatan terkait dengan pelaksanaan Perencanaan Daerah di Indonesia.
Dokumen-dokumen diatas digunakan untuk memperoleh data dan
pengertian bagaimana bentuk Perencanaan Daerah.
c. Wawancara
Wawancara

adalah

percakapan

dengan

maksud

tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
memeberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2004:186). Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data dengan berupa
pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaanpertanyaan yang ditujukan kepada responden dan informan.
Untuk memperoleh informasi yang obyektif, peneliti akan
melakukan wawancara dengan

mengedepankan kerjasama, saling

menghargai, mempercayai, take and give.

3.5 Keabsahan Data
Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data.
”Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada
empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian”
(Moleong 2004: 324).
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“Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong 2004:330).
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
dengan sumber.
3.6 Analisis Data
Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data
ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”
(Moleong 1990: 103).
Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari
berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam
catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan
sebagainya” (Moleong 1990: 190).
Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi yang
susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat
dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini
dilakukan dalam empat tahap yaitu:
a. Pengumpulan Data
Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai
dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.
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b. Reduksi Data
“Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan
tertulis dilapangan” (Miles 2007: 16).
c. Penyajian Data
“Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”
(Miles 2007: 17).
d. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi
Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari
konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama
penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan pada
“reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang
diangkat dalam penelitian” (Miles 1992: 92).
Berikut ini adalah analisis data kualitatif:
Pengumpulan
Data

PenyajianData

ReduksiData

Penarikankesim
pulan/ verifikasi
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3.7 Kerangka Pemikiran
3.7.1 Model Penelitian
Bagan 3.7.1
Kerangka Pikir
UUD 1945
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah(Pasal 150-154)
Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional;
Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Peraturan pemerintah No.7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004-2009

Bentuk-bentuk perencanaan daerah
GOOD
GOVERNACE

Informan:
1. BAPPEDA (4
orang)
2. SETDA (6
Orang)

Prosedur perencanaan daerah

Regulasi

Praktik

Strategi Perencanaan
Daerah

Partisipasi masyarakat
Model perencanaan daerah yang partisipatif
Kesejahteraan masyarakat
Sumber : Analisis Peneliti 2011

Responden :
1.DPRD (3 Orang)
2.LSM(2 orang)
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3.7.2 Penjelasan Bagan
a. Input
Dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
(Pasal 150-154), Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, Undang-undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem
perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah No.20
Tahun

2004

Tentang

Rencana

Kerja

Pemerintah,

Peraturan

pemerintah No.7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
b. Proses
Dasar-dasar hukum tersebut yang akan menjadi landasan
dalam

penulisan

skripsi

yang membahas

mengenai

Strategi

Perencanaan Daerah berbasis Partisipasi masyarakat. Fokus penelitian
yang akan dilakukan adalah mengenai 3 (dua) permasalahan yaitu :
1. Apa sajakah bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah
Daerah Kab. Brebes?
2. Bagaimanakah prosedur perencanaan daerah di Pemerintah Daerah
Kab. Brebes ?
3. Bagaimanakah strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna
mendukung good governance ?
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Masalah-masalah tersebut akan diolah dengan menggunakan
sebuah metodologi penelitian dan dilandasi dengan teori- teori yang
tersebut didalam bagan diatas. Informan atau pihak yang menjadi
sumber data adalah BAPPEDA, SETDAserta SKPD terkait dengan
perencanaan daerah dan yang menjadi responden adalah dari anggota
DPRD dan anggota LSM.
c . Output
Tujuan dari Penelitian ini adalah

untuk kesejahteraan

masyarakat dengan adanya mekanisme perencanaan daerah yang
melibatkan masyarakat dalam perencanaan daerah. Untuk mengetahui
bentuk-bentuk perencanaan daerah.Dan keseluruhan proses dalam
kerangka pemikiran diatas, merupakan jalan untuk mencapai tujuan
Good Government dan Good Governance.
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BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Brebes
4.1.1 Kondisi Umum
Kabupaten Brebes adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah,

Indonesia.Luas

wilayahnya

1.657,73

km²,

jumlah

penduduknya sekitar 1.767.000 jiwa (2003).Ibukotanya adalah Brebes.
Brebes merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak
di Jawa Tengah. Kabupaten Brebes, sebuah titik peta yang menengarai
adanya kawasan produktif dan strategis di jalur pantura. Kabupaten ini
merupakan pintu gerbang utama, pintu masuk Jawa Tengah jika kita
masuk dari propinsi terdekatnya yakni propinsi Jawa Barat.
Kabupaten Brebes terletak di bujur Timur 1080 411 3711
sampai dengan 1090 111 2811 dan lintang Selatan 60 441 56,611
sampai dengan 70 201 4811.

Dengan keelokan alam

dan

masyarakatnya, kabupaten Brebes terus berbenah diri. Kebudayaan
merupakan bagian tak terelakkan dari kota yang terkenal dengan
produksi hasil buminya seperti bawang merah. Begitu anda memasuki
kota Brebes pasti akan tercium aroma telor asin yang sangat khas
tersebut. Kesenian adalah bagian dari kebudayaan yang tak biasa lepas
dari kawasan ini. dengan warnanya yang khas berbagai kesenian di
Brebes selalu memunculkan dinamika masyarakat yang terus bergerak
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dan hidup. Jalin-menjalin, bantu-membantu adalah bagian yang tak
terelakkan

dari

kebiasaan

hidup

bergotong

royong

dari

masyarakat.Mereka menganggap tiada kekuatan yang mampu tumbuh
tanpa persaudaraan yang kokoh.Tidak heran jika kawasan ini memiliki
kesejahteraan dan stabilitas keamanan yang terkendali.
Ini semua tak terlepas dari bagaimana cara memimpin wilayah
dan masyarakatnya. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan bijaksana
niscaya Kab.Brebes takkan seindah dan sekokoh sekarang.Dalam
upaya memajukan wilayah kabupaten seluas 166.117 hektare persegi
dan berpenduduk 1.719.088 jiwa ini para pengampu praja beserta
stafnya tak lelah-lelahnya berupaya menjalin komunikasi dengan
rakyatnya.Mereka langsung turun ke bawah mendengar langsung
keluhan dan aspirasi warganya.
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Gambar 4.1.
Peta Lokasi Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Sumber : BPS Kabupaten Brebes

Letak Geografis: Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara
paling Barat dari Propinsi Jawa Tengah dan terletak diantara
koordinat 108° 41'37,7" - 109° 11'28,92" Bujur Timur dan 6°
44'56'5" - 7° 20'51,48" Lintang Selatan dengan batas-batas
sebagai berikut:
Sebelah Utara : Laut Jawa.
Sebelah Timur : Kabupaten dan Kota Tegal.
Sebelah Selatan : Pembantu Gubernur Wilayah Banyumas.
Sebelah Barat : Pembantu Gubernur Wilayah Cirebon (Sumber:
BPS Kab.Brebes).
Kabupaten Brebes terletak di bagian barat Provinsi Jawa
Tengah, dan berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa
Barat.Ibukota kabupaten Brebes terletak di bagian timur laut wilayah
kabupaten. Kota Brebes bersebelahan dengan Kota Tegal, sehingga
kedua kota ini "menyatu". Brebes merupakan kabupaten yang cukup
luas di Provinsi Jawa Tengah.Sebagian besar wilayahnya adalah
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dataran rendah.Bagian barat daya merupakan dataran tinggi (dengan
puncaknya Gunung Pojoktiga dan Gunung Kumbang; sedang bagian
tenggara terdapat pegunungan yang merupakan bagian dari Gunung
Slamet. Dengan iklim tropis, curah hujan rata-rata 18,94 mm per
bulan. Kondisi itu menjadikan kawasan tesebut sangat potensial untuk
pengembangan produk pertanian seperti tanaman padi, hortikultura,
perkebunan, perikanan, peternakan dan sebagainya.
Tabel 4.1
Pembagian Luas Wilayah Menurut Kecamatan
No.

Kecamatan

Luas ( Ha )

1.

Salem

15.029

2.

Bantar Kawung

20.500

3.

Bumiayu

10.155

4.

Paguyangan

10.494

5.

Sirampog

6.703

6.

Tonjong

8.126

7.

Larangan

16.468

8.

Ketanggungan

14.907

9.

Banjarharjo

14.025

10.

Kersana

2.523

11.

Bulakamba

10.155

12.

Wanasari

7.226

13.

Jatibarang

3.348

14.

Songgom

5.072

15.

Brebes

8.230

16.

Tanjung

6.819

17.

Losari

8.943

Sumber : BPS Kabupaten Brebes
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4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Brebes
4.1.2.1 Visi
Perekonomian yang maju di dalam masyarakat yang
sejahtera dan berkeadilan.
4.1.2.2 Misi
1. Bidang Ekonomi
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.
b. Meningkatkan pengembangan industri kecil.
c. Meningkatkan kualitas hasil industri kecil
d. Menarik minat investor untuk menanamkan modal di
Kabupaten Brebes, khususnya dalam pengembangan
agroindustri guna menciptakan peluang kerja.
e. Mendorong berkembangnya agribisnis.
f. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dalam sub-sub
wiayah pertumbuhan.
g. Mengembangkan jaringan dan sistem transportasi.
h. Mengembangkan ekonomi yang berorientasi pasar.
i. Mengembangkan kepariwisataan daerah.
j. Mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam dan
sumberdaya buatan secara efisien dan efektif.
k. Meningkatkan pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) sebagai basis perekonomian rakyat.
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l. Pengadaan/ pengembangan pasar hasil industri kerajinan.
2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Kesehatan dan
Kebudayaan.
a. Menekan laju pertumbuhan penduduk.
b. Menciptakan peluang kerja dan membuka kesempatan
kerja baru.
c.

Meningkatkan

penyediaan

sarana

dan

prasarana

pendidikan dan kesehatan.
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
e. Meningkatkan pelayanan kesehatan serta penyediaan
sarana dan prasarana kesehatan.
f. Mewujudkan manusia yang beriman dan taqwa terhadap
Tuhan YME, berbudi luhur, tangguh, sehat, disiplin,
kreatif, produktif dan profesional.
g. Melestarikan serta mengembangkan budaya daerah.
3. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.
a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
b. Menciptakan suasana kerukunan umat beragama serta
kerukunan antar umat beragama dalam pembangunan.
c. Meningkatkan peran serta umat beragama dalam
pembangunan.
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d. Menyediakan fasilitas pendorong peningkatan ketaqwaan
umat beragama.
4. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
a. Meningkatkan pengembangan iptek melalui minat baca
masyarakat disamping pelatihan teknis fungsional dan
penggunaan teknologi tepat guna melalui penerapan
teknologi terapan.
b.

Meningkatkan

kesejahteraan,

kemajuan

peradaban,

ketangguhan dan daya saing masyarakat.
5. Bidang Hukum
a. Memasyarakatkan berfungsinya hukum yang mantap
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berintikan
kebenaran dan keadilan serta mampu mengamankan dan
mendukung pembangunan daerah.
b. Meningkatkan kemampuan aparatur hukum, sarana dan
prasarana yang memadai serta menciptakan masyarakat
yang sadar dan taat hukum.
c. Meningkatkan atau menciptakan aparatur yang sadar dan
taat terhadap hukum dan aturan.
6.

Bidang

Politik,

Aparatur

Pemerintah,

Penerangan,

Komunikasi dan Media Massa.
a.

Menciptakan

tatanan

kehidupan

politik

konstitusional berdasarkan demokrasi Pancasila.

yang
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b. Menciptakan kualitas manusia dan masyarakat yang
memiliki kesadaran dan etika politik yang tinggi.
c. Menciptakan persatuan dan kesatuan masyarakat yang
berwawasan nusantara.
d. Memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis,
serasi dan bertanggung jawab.
e.

Menciptakan

aparatur

bertanggung

jawab

pemerintah
penuh

yang

bersih,

pengabdian

dan

profesional.
f.

Meningkatkan
komunikasi

dan

penyelenggaraan
media

massa

penerangan,
yang

mampu

menggugah peran serta memantapkan persatuan dan
kesatuan maupun kualitas demokrasi.
7. Bidang Keamanan dan Ketertiban.
a. Mewujudkan kekuatan dan kemampuan keamanan dan
ketertiban berdasarkan keamanan swakarsa mandiri.
b. Meningkatkan kemampuan komponen kekuatan keamanan
dan ketertiban daerah yang handal.
c. Meningkatkan kesadaran bela negara yang tinggi bagi
masyarakat.
d. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keamanan
dan ketertiban.
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4.1.3 Bappeda Kab.Brebes
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes,
selanjutnya disebut BAPPEDA Kabupaten Brebes merupakan unsur
penunjang Pemerintah Kabupaten Brebes di bidang perencanaan
pembangunan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dasar Hukum Keputusan Presiden (Keppres) No. 27 Tahun 1980
tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Keputusan Presiden RI No. 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah di latar belakangi beberapa
pertimbangan yaitu dalam rangka usaha peningkatan keserasian
pembangunan di daerah antara pembangunan sektoral dan pembangunan
daerah, menjadi perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan
pembangunan di daerah yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.
Selanjutnya atas dasar Keppres No. 27 Tahun 1980 menetapkan
Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat
II.
Tugas pokok BAPPEDA:

1. Menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah;
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2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
3. Memantau

dan

mengevaluasi

pelaksanaan

perencanaan

pembangunan di daerah.

Fungsi BAPPEDA :

1. Merumuskan

kebijaksanaan

teknis

di

bidang

perencanaan

pembangunan;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka
menengah, arah dan kebijakan umum tahunan APBD;
3. Mengkoordinasikan kebijakan perencanaan di bidang pembangunan
perekonomian, pembangunan fisik, pembangunan kesmas, tatapraja
dan aparatur, serta keuangan;
4. Mengkoordinasikan penyusunan program secara terpadu antar
perangkat daerah, antar daerah, antar sektor, dan antar lintas lainnya;
5. Mengkoordinasikan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan
pembangunan daerah;
6. Menyusun RAPBD dalam satu tim anggaran yang dikoordinasikan
Sekretaris Daerah;
7. Mengkoordinasikan

serta

melaksanakan

penelitian

dan

pengembangan perencanaan daerah;
8. Memantau persiapan dan perkembangan pelaksanaan perencanaan
daerah;
9. Mengkoordinasikan evaluasi perencanaan daerah;
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10. Mengelola dukungan teknis dan administratif.

4.2 Bentuk-bentuk Perencanaan Daerah Kabupaten Brebes
4.2.1 Hasil Penelitian
Drs. Edy Kusmartono M.si Kepala Bagian Pembangunan Setda
Kab.Brebes menyebutkan bahwa “bentuk-bentuk dari perencanaan
daerah yang ada di Kabupaten Brebes adalah RPJMD Kab. Brebes,
RPJPD Kab. Brebes, RKPD Kab. Brebes”.( Hasil wawancara, Rabu 6
April 2011, jam 10.00 WIB ).
“Bentuk-bentuk perencanaan daerah kab.Brebes adalah RPJPD
Kab.Brebes Tahun 2005-2025, RPJMD Kab. Brebes 2008-2012,
RKPD Kab. Brebes 1 tahunan”.( Wawancara dengan M. Helmi
Staf Bappeda Kab. Brebes Rabu 13 April 2011 jam 10.00 WIB ).
Berdasarkan hasil observasi ada beberapa dokumen yang dapat
ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah RPJMD Kab. Brebes, RPJPD
Kab. Brebes, RKPD Kab. Brebes.Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa bentuk-bentuk perencanaan daerah diantaranya adalah RPJMD
Kab.Brebes, RPJPD kab. Brebes, RKPD Kab. Brebes.
4.2.2 Pembahasan
4.2.2.1

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Kabupaten Brebes (RPJMD)
RPJMD Kab. Brebes adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 tahun yang merupakan
penjabaran visi, misi dan program bupati dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah
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serta

memperhatikan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah (RPJM) nasional (Pasal 1 ayat (8) Perda No.3
Tahun 2009) . Dalam RPJMD harus di susun sesuai dengan
kebutuhan yang ada di Kab.Brebes agar rencana tersebut dapat
sesuai dan masyarakat disini dapat merasakan apa yang sudah
direncanakan oleh pemerintah.
Bupati

Kab.

Brebes

mengatakan

pembangunan 5 tahun ke depan adalah

bahwa

untuk

membangun

masyarakat maju, sejahtera dan berkeadilan yang dituangkan
dalam RPJMD yang disusun bersama instansi dan dinas
terkait. Untuk mewujudkan visi dan misinya tersebut,
pihaknya memfokuskan pada delapan point yang akan di
genjot tiap tahunnya. Kedelapan point yang menjadi target 5
tahun tersebut antara lain meliputi pembangunan di bidang
pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kualitas dan
kuantitas

infrastruktur,

pemerintahan,

perekonomian,

pariwisata dan pembangunan keimanan dan ketakwaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam hal ini sesuai dengan visi, misi dan program
bupati bahwa RPJMD Kab. Brebes mempunyai tujuan sebagai
berikut :
- Peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan
pengangguran;
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- Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang berkualitas;
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada
sektor pertanian, industri pengolahan, UMKM dan koperasi
serta pengembangan investasi untuk penguatan industri
kecil dan menengah serta percepatan pertumbuhan ekonomi
melalui program pengembangan ekonomi kewilayahan;
- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana;
- Peningkatan peran serta perempuan dan anak dalam
pembangunan;
- Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang
bertanggung

jawab

melalui

implementasi

RT/RW

Kabupaten Brebes;
- Peningkatan kinerja birokrasi dalam rangka pelaksanaan
tata kelola pemerintahan yang baik bersih dari KKN;
- Peningkatan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa;
- Peningkatan penanganan bencana alam.
4.2.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kab. Brebes
Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Kab.Brebes adalah perencanaan pembangunan daerah untuk
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periode 20 tahun terhitung sejak tahun 2005-2025.(Pasal 1 ayat
(7) Perda No.3 Tahun 2009).
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Brebes untuk tahun 2005-2025 mulai dibahas Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Acara yang
digelar pada tanggal 16 Maret 2009 melalui Focus Group
Discussion (FGD) itu diikuti seluruh SKPD di Jajaran Pemkab
Brebes, Camat serta sejumlah organisasi profesi dan parpol.
Sebagai pemateri RPJPD itu adalah konsultan dari Universitas
Diponegoro Semarang (Undip) Slamet Santoso, Kajari Brebes
Nunuk Sugiyarti,S.H,MH, serta Kepala Bappeda Ir Djoko
Gunawan MT.
Dalam pemaparannya, Slamet Santoso menyampaikan
visi dan misi pembangunan untuk Kabupaten Brebes selama 20
tahun ke depan. Penyusunan RPJPD itu sendiri tetap mengacu
pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi, agar pelaksanaan
pembangunan antara pusat dan daerah tetap serasi dan
berkesinambungan. Adapun visi yang ditawarkan dalam RPJPD
itu adalah Membangun Masyarakat Brebes yang Madani, Maju
dan Sejahtera. Diakui Slamet, dalam penyusunan RPJPD itu
pihaknya tidak melakukan survei lapangan, karena pihaknya
hanya menyusun konsep secara global saja. Sehingga RPJPD ini
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akan tetap menjadi pegangan atau patokan, meskipun SOTK
atau peraturan yang ada berubah.
Dalam hal ini sesuai dengan visi, misi dan program
bupati bahwa RPJPD Kab. Brebes mempunyai tujuan sebagai
berikut :
- Terwujudnya pengalaman nilai-nilai agama dan kearifan
lokal;
- Terwujudnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- Terwujudnya tata pemerintahahan yang baik, demokratis, dan
partisipatif;
- Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya
saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
- Terwujudnya peningkatan dan pemeratan pembangunan
prasarana dan sarana daerah;
- Terwujudnya pemenfaatan dan pengelolaan Sumber Daya
Alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
4.2.2.3 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Brebes
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 (ayat 3)
menyebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD
dan mengacu pada RKP dan RKPD Provinsi Jawa tengah yang
memuat

rancangan

kerangka

ekonomi

daerah,

prioritas

pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
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yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang
ditempuh

dengan

mendorong

Keterlibatan

tersebut

Musrenbang

Desa,

di

partisipasi

mulai

Musrenbang

sejak

masyarakat.

dilaksanakannya

Kecamatan,

Musrenbang

Kab.Brebes.
Adapun prinsip-prinsip penyusunan RKPD Kab. Brebes
adalah sebagai berikut :
1. Proses

perencanaan

pendekatan

dilakukan

diantaranya

melalui

melalui

keterpaduan
Participatory,

Comprehensiveness, serta proses Bottom Up dan Top Down
Planning. Proses Top Down Planning merupakan langkahlangkah penyampaian batasan umum oleh pemerintah pusat
mengenai prioritas pembangunan nasional dan usulan
kebutuhan dana kepada kementrian/Lembaga maupun dari
pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan Proses
Bottom Up Planning berarti pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

diberi

keleluasaan

untuk

merancang

kegiatan-kegiatan pembangunan demi tercapainya sasaran
pembangunan kepada pemerintah pusat.
2. Prioritas dan sinergitas
Kegiatan

pembangunan

yang

dilaksanakan

pemerintah baik pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
terdistribusikan dengan mempertimbangkan prioritas dan
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sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan Nasional melalui
forum Musrenbang.
3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah
Proses

penyusunan

RKPD

Kab.

Brebes

juga

merupakan proses penyatuan persepsi SKPD Kab. Brebes
tentang

prioritas

pembangunan

daerah

dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Mempertimbangkan kondisi eksternal
Tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan
kondisi eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat
terhadap proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah seperti kondisi politik, hukum ekonomi serta budaya.
Kondisi ekonomi misalnya dengan kenaikan bahan bakar
minyak tentu akan mempengaruhi beberapa asumsi yang
mendasari penyusunan kondisi perekonomian di daerah.
Dalam hal ini sesuai dengan visi, misi dan program
Bupati bahwa RPJPD Kab. Brebes mempunyai tujuan sebagai
berikut :
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui
peleyanan publik yang berkualitas, pemberantasan KKN serta
penegakan hukum yang proporsional dan tidak diskriminatif;
- Mengurangi, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
dalam rangka meningkatkan daya saing daerah untuk
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mewujudkan investasi di daerah dan meningkatkan kapasitas
dan produktivitas petani agar mencapai tingkat kesejahteraan
petani yang optimal serta mantapnya ketahanan pangan;
- Meningkatkan kualitas SDM melalui penyediaan dasar dan
peningkatan mutu serta relevansi pendidikan;
- Peningkatan

kualitas

pengembangan

dan

jaminan

akses

pelayanan

pemeliharaan

kesehatan,

kesehatan

bagi

masyarakat miskin, peningkatan status gizi masyarakat,
peleyanan kesehatan sesuai SPM, peningkatan kualitas hidup
bersih dan sehat serta pembentukan lingkungan sehat,
pelayanan kefarmasian yang terjangkau dan berkualitas dan
mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan
kesehatan guna mendukung sistem kesehatan kabupaten
menuju Kabupaten Brebes Sehat Tahun 2011;
- Pemerataan penyediaan perumahan dan perbaikan prasarana
dasar pemukiman, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
- Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian
fungsinya dalam menopang kehidupan.
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4.3 Prosedur Perencanaan Daerah Kabupaten Brebes
4.3.1 Hasil Penelitian
Menurut
Pembangunan

Drs.
Setda

Edy
Kab.

Kusmartono
Brebes),

M.si

prosedur

(Kepala
untuk

Bagian

menyusun

perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pertama, Menyiapkan rancangan Perencanaan daerah untuk
mendapatkan gambaran awal dari visi, misi dan program
prioritas serta rancangan rencana pembangunan daerah secara
teknikratik;
2. Kedua, Menyusun rancangan perencanaan daerah dengan
menggunakan rancangan awal Perencanaan Pembangunan
yang telah disepakati dalam rapat koordinasi SKPD dan
rancangan RENSTRA SKPD;
3. Ketiga,
Melaksanakan
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Daerah (Musrenbangda) untuk mendapatkan
masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan
terhadap rancangan Perencanaan Daerah;
4. Keempat, Menyusun rancangan akhir Perencanaan Daerah
berdasarkan hasil Musrenbang yang menjadi masukan utama
dalam penyempurnaan rancangan Perencanaan Daerah;
5. Kelima, Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan
Daerah beserta pengundangannya dalam Lembaran Daerah
(hasil wawancara tanggal 6 April 2011 hari Rabu jam 10.00
WIB).
Berdasarkan dokumen yang ada Tahap penyusunan/prosedur
perencanaan meliputi: pembentukan Tim Penyusun rencana, orientasi
mengenai apa yang akan direncanakan, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
4.3.2 Pembahasan
Proses perencanaan pada pemerintah kabupaten Brebes dilakukan
berdasarkan penyusunan APBD dengan berpedoman pada rencana
kerja pemerintah daerah (RKPD) melalui KUA dan PPAS yang
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disepakati antara pemerintah kabupaten dan DPRD kabupaten Brebes,
dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan daerah,
RKPD kemudian diterjemahkan kedalam rencana kerja satuan perangkat
daerah (Renja SKPD), disusun mendasarkan pada pertimbanganpertimbangan:(1) aspirasi masyarakat; (2) kinerja pemerintah daerah
sebelumnya; (3) perkembangan dan arah kebijakan ekonomi nasional;
dan (4) potensi daerah. RAPBD pada dasarnya adalah akumulasi dan
keterpaduan dari seluruh rencana kerja dan anggaran SKPD dengan
memedomani sepenuhnya KUA dan PPAS yang telah ditetapkan.
Dengan melihat tersebut dapat ditentukan model perencanaan
daerah pada pemerintah kabupaten Brebes dapat digambarkan seperti
berikut (lihat tabel 4.2 )
Tabel 4.2
Model Perencanaan Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes
Penyelidikan

Perumusan masalah

Identifikasi daya
dukung

Rumusan
tujuan

Langkah rinci

Menyusun
Perencanaan

Sumber :Analisis Peneliti 2011
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Model perencanaan pada pemerintah kabupaten Brebes sejalan
dengan posisi perencanaan yang digambarkan oleh Alexander Abe
(Riawan Tjandra,2009 : 40) yaitu (lihat tabel 4.3)
Tabel 4.3
Posisi Perencanaan
Rumusan
Masalah

Analisis

Perencanaan

Hasil evaluasi

Langkah-langkah

Sumber :Buku Hukum Keuangan Negara

Dalam kerangka pemikiran posisi

perencanaan oleh Abe

mengandung pengertian bahwa :
Perencanaan dialakukan guna menganalisis permasalahanpermasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh emerintah
dan masyarakat. Permasalahan sedang diahadapi dapat
dipergunakan sebagai input untuk mencegah preseden negatif
pada masa mendatang atau justru diperlukan untuk membentuk
kerangka berpikir guna mengatasi permasalahan yang identik
dikemudian hari, sedangkan permasalahan yang telah dihadapi
dapat memberikan pelajaran yang berharga sebagai dasar bagi
suatu studi kebijakan (Riawan Tjandra,2009:40)
Tahap perencanaan menentukan pelaksanaan perencanaan daerah
di kabupaten Brebes menggunakan prinsip-prinsip :
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a. Partisipasi Masyarakat, dimana setiap pengambilan keputusan
dalam proses penyusunan dan penetapan perencanaan sedapat
mungkin melibatkan masyarakat;
b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, dimana anggaran yang
disusun dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah
diakses masyarakat;
c. Disiplin Anggaran, dimana penyusunan dan penetapan anggaran
memperhatikan bahwa :
1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang
terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap
pendapatan dan belanja yang dianggarkan merupakan batas
tertinggi pengeluaran;
2) Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adnya
kepastiantersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia
atau tidak mencukupi kredit anggarannya;
3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam satu tahun
anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD
dan dilakukan melalui rekening kas daerah.
d. Keadilan Anggaran, dimana dalam penganggaran dipertimbangkan
keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati masyarakat tanpa
diskriminasi dan pemberian pelayanan.
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e. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran, dimana dana yang tersedia
harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk peningkatan
pelayanan

dan

kesjahteraan

maksimal

guna

kepentingan

masyarakat.
f. Format Anggaran, dimana pada dasarnya APBD disusun
berdasarkan format anggaran defisit. Selisih antara pendapatan
daerah dan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus dan
defisit anggaran. Apabila terjadi surplus daerah dapat membentuk
dana cadangan, sedangkan bila terjadi defisit dapat ditutup melalui
sumber pembiayaan pinjaman dan atau menerbitkan obligasi
daerah sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan
yang berlaku.

4.3.2.1 Prosedur Penyusunan RPJMD Kab. Brebes
Tahapan persiapan penyusunan RPJMD dilakukan untuk
menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RPJMD provinsi
dan kabupaten/kota.
-

Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
Kegiatan pembentukan tim penyusun RPJMD dimulai
dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang pembentukan tim penyusun RPJMD provinsi dan
kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari
pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan
kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta
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dapat

mencurahkan

waktu

dan

konsentrasinya

untuk

menyusun RPJMD.
Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman
kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun RPJMD
sebaiknya dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja).
Pembagian tersebut dapat berdasarkan urusan atau gabungan
beberapa urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau
menurut klasifikasi lainnya yang dapat mengefektifkan dan
mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.
Tugas tim penyusun RPJMD dijabarkan ke dalam
agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari
tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya rancangan
peraturan daerah tentang RPJMD.
-

Orientasi mengenai RPJMD
Orientasi mengenai RPJMD kepada seluruh anggota
tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan
memberikan

pemahaman

perundang-undangan

terhadap

berkaitan

berbagai

dengan

peraturan

perencanaan

pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan
dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen
RPJMD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan
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informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan
dalam menyusun RPJMD.
Bahan orientasi mengenai RPJMD, mencakup:
1.Peraturan

perundang-undangan,

antara

lain:

tentang

keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan
nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan
daerah,

pembagian

pemerintah,

urusan

pemerintahan

pemerintahan
daerah

provinsi

antara
dan

pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan
tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata
cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
2.Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJMD
dan penyusunan anggaran.
3.Buku-buku

literatur

tentang

perencanaan

dan

penganggaran.
-

Penyusunan Agenda Kerja Tim RPJMD.
Rencana kegiatan tim penyusun RPJMD disusun ke
dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja
mulai dari persiapan hingga ditetapkannya rancangan
peraturan daerah tentang RPJMD.
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Perumusan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota
dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
1.Pengolahan data dan informasi;
2.Penelaahan

RTRW

kabupaten/kota

dan

RTRW

kabupaten/kota lainnya;
3.Analisis gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota;
4.Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan;
5.Perumusan

permasalahan

pembangunan

daerah

kabupaten/kota;
6.Penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD
kabupaten/kota lainnya;
7.Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah
kabupaten/kota;
8.Penelaahan RPJPD kabupaten/kota;
9.Perumusan penjelasan visi dan misi;
10. Perumusan tujuan dan sasaran;
11. Perumusan strategi dan arah kebijakan;
12. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan
daerah kabupaten/kota;
13. Penyusunan indikasi rencana program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan;
14. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
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15. Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota;
16. Pelaksanaan forum konsultasi publik;
17. Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan
dan saran; dan
18. Penyelarasan

program

prioritas

dan

kebutuhan

pendanaan.
Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai
bentuk kelanjutan RPJM Daerah I, maka RPJM Daerah II
ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten
Brebes di segala bidang dengan menekankan pada upaya
peningkatan perwujudan tata pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa,

dan

bertanggungjawab,

peningkatan

kualitas

masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Prosedur untuk menyusun RPJMD Kab. Brebes dapat
digambarkan seperti berikut ( dapat dilihat Gambar 4.2)
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Gambar 4.2
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota
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Berdasarkan hasil dari RPJMD I yang diselenggarakan
oleh pemerintah Kab.Brebes dalah sebagai berikut :
4.3.2.2.1 Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan
lokal
Misi pertama pada tahap kedua RPJP Daerah,
pembangunan nilai-nilai agama diharapkan adanya
peningkatan

toleransi

antar

umat

beragama.

Harmonisasi hubungan antar umat beragama tersebut
diharapkan akan menciptakan iklim yang sejuk dan
damai sehingga akan berdampak positif terhadap segisegi kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas.
Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi
pertama tahapan pembangunan kedua RPJP Daerah
adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan dialog antar
umat beragama guna memperkuat toleransi dan
kerjasama

antar

umat

beragama

dengan

memberdayakan FKUB serta penanaman nilai-nilai
agama sejak dini dengan memfasilitasi peningkatan
mutu/ kualitas pendidikan madin/TPA minimal 6
lembaga madin/TPA per kecamatan per tahun; 2)
Peningkatan komunikasi politik melalui kerjasama dan
dialog terbuka sehingga dapat menciptakan toleransi,
keterbukaan dan keharmonisan di dalam masyarakat;
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3) Peningkatan kapasitas aparat hukum daerah melalui
pendidikan

dan

pelatihan

untuk

meningkatkan

kompetensi dan kualitas produk hukum didaerah; 4)
Peningkatan

kapasitas

kelembagaan

aparatur

pemerintah dibidang perlindungan masyarakat melalui
pelatihan anggota Linmas.
4.3.2.2.2 Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya
manusia
Misi kedua, pada tahap kedua RPJP Daerah,
diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya
manusia.Peningkatan di bidang pendidikan dapat
dilihat dari indikator-indikator kualitas pelayanan
pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Brebes
(APK,

APM,

Kelulusan,
Melanjutkan
diharapkan

Angka

Rata-rata

Putus
Lama

Sekolah).Di
juga

terjadi

Sekolah,

Angka

Sekolah,

Angka

bidang
peningkatan

kesehatan
kualitas

kesehatan masyarakat dengan adanya penurunan
angka kematian ibu dan anak serta angka kesakitan
penduduk.

Rincian

selengkapnya

prioritas

pembangunan misi kedua tahapan pembangunan
kedua RPJP Daerah adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan akses pendidikan baik pendidikan dasar
dan menengah terutama bagi masyarakat yang tidak
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mampu sehingga dapat menurunkan angka putus
sekolah kurang dari 1%, angka melek huruf 100%,
rata-rata lama sekolah 7 tahunsehingga akan
mendukung tercapainya angka IPM 75,54 dan
pemerintah daerah memprakarsai pendirian lembaga
pendidikan tinggi;
2) Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kesehatan
sehingga dapat meningkatkan taraf kesehatan
masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan yang dilakukan dengan memperbaiki
jangkauan pelayanan kesehatan terutama masyarakat
miskin sehingga dicapai usia harapan hidup sebesar
70 tahun, angka kematian ibu dapat ditekan kurang
dari 90 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian
bayi dapat ditekan kurang dari 8 per 1000 kelahiran
hidup, angka kematian balita kurang dari 1 per 1000
kelahiran hidup, pelayanan cakupan gizi buruk
mencapai 100 %, balita kurang gizi dapat ditekan
kurang dari 15%;
3) Peningkatan kualitas kegiatan pemuda yang diarahkan
untuk membina kepemimpinan dan etika kepemudaan
serta pengembangan prestasi dan kreatifitas pemuda
melalui pengiriman 3 orang pemuda pelopor maupun
pemuda kreatif setiap tahun;
4) Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan guna
mendapatkan bibit baru yang berbakat dibidang olah
raga dengan membangun 1 fasilitas olah raga umum
setiap kecamatan;
5) Peningkatan kapasitas kelembagaan yang menangani
administrasi kependudukan dari tingkat kabupaten
sampai ke pemerintahan desa melalui pendidikan dan
latihan serta peningkatan sarana dan prasarana dengan
mengirim sedikitnya 2 petugas atau operator
pengelola administrasi kependudukan setiap tahun,
dan desa SIAK on line tercapai 20 persen;
6) Peningkatan kesetaraan gender di masyarakat dengan
meningkatkan keterlibatan perempuan didalam
kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat
diantaranya untuk mencapai target proporsi
kedudukan perempuan dalam menduduki jabatan baik
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politik maupun pemerintahan dan lainnya mencapai
65 : 35, seluruh anak perempuan usia 15 tahun sudah
menikmati pendidikan 9 tahun, rasio melek huruf
perempuan tehadap laki-laki mencapai 100%;
7) Peningkatan kapasitas kelembagaan keluarga
berencana dengan melakukan pendidikan dan
pelatihan terhadap 25 % aparat dan kader KB di
daerah setiap tahun, tercapainya peserta KB aktif
sebesar 85 persen dari PUS;
8) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintah guna menangani Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan
penduduk usia lanjut melalui pengembangan
partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial
masyarakat sehingga dapat mengurangi sekitar 10%
PMKS setiap tahunnya dan terbangunnya sarana
pelayanan sosial;
9) Peningkatan kegiatan dan kualitas organisasi kesenian
daerah dalam rangka melestarikan nilai-nilai yang
berakar dari warisan leluhur dengan mengikuti eventevent kesenian baik tingkat provinsi maupun tingkat
nasional;
10) Peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan
sehingga dapat meningkatkan budaya membaca dan
penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi
di masyarakat dan sekitar 30 % desa telah memiliki
perpustakaan desa atau taman bacaan. ( Hasil dari
penyusunan RPJMD Kab. Brebes )

4.3.2.2.3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis,
dan partisipatif
Misi Ketiga, dibidang pemerintahan pada
RPJP Daerah tahap kedua ini diharapkan terjadi
peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap
jalannya pemerintahan. Akses dan partisipasi yang
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baik dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan
mengindikasikan
secara

bahwa

pemerintahan

demokratis.Pemerintah

yang

dijalankan
demokratis

merupakan syarat mutlak terciptanya kepemerintahan
yang baik di masa datang. Rincian selengkapnya
prioritas

pembangunan

misi

ketiga

tahapan

pembangunan kedua RPJP Daerah adalah sebagai
berikut:
1) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat
menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan
lebih baik sehingga sedikitnya 70 % dokumen
perencanaan dapat diimplementasikan (termasuk
proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem eproachment);
2) Peningkatan kapasitas kelembagaan informasi dan
komunikasi pemerintah daerah sehingga penyebaran
dan kualitas informasi menjadi semakin baik dan
dapat melaksanakan ℮-government dengan baik;
3) Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan
pemerintah daerah sehingga meningkatkan kulitas
pelaksanaan seluruh urusan wajib pemerintah daerah;
4) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
sehingga dapat mengelola aset-aset daerah yang
produktif;
5) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas
penataan organisasi perangkat daerah yang berbasis
pada kebutuhan dan kemampuan daerah hingga
mencapai 90%;
6) Peningkatan kapasitas komptensi aparatur pemerintah
daerah melalui peningkatan pendidikan dan latihan
sehingga terbentuk aparatur yang profesional, bersih
dan berwibawa dengan mengirimkan secara periodik
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sekitar 3-5 orang untuk mengikuti diklat maupun
tugas belajar setiap tahun;
7) Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan daerah
melalui pendidikan dan latihan sehingga tercipta
aparatur pengawasan yang profesional dan
berintegritas moral yang tinggi dengan mengirimkan
sekitar 2-4 orang aparatur pengawasan untuk
mengikuti diklat pengawasan setiap tahun;
8) Peningkatan kegiatan penelitian di daerah melalui jalur
pendidikan serta lomba-lomba penelitian ilmiah yang
melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan
mengikutkan masyarakat pada event krenova baik
tingkat provinsi maupun pusat minimal 2 penemu per
tahun;
9) Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang
bertugas dibidang pendataan sehingga menjadi
aparatur yang profesional di bidangnya;
10) Peningakatan kemampuan aparatur pemerintah bidang
kearsipan dan peningkatan sarana prasarana kearsipan
sehingga tercipta lembaga arsip daerah yang
profesional melalui pengiriman 2 peserta diklat
kearsipan setiap tahun. ( Hasil dari penyusunan
RPJMD Kab. Brebes)
4.3.2.2.4 Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan
berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal
Pada
peningkatan

misi

keempat,

pertumbuhan

diharapkan

terjadi

perekonomian

daerah

diikuti dengan meningkatnya ketersediaan kebutuhan
pokok berbasis pada ketahanan pangan, optimalnya
pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya
saing

tinggi.

Rincian

selengkapnya

prioritas

pembangunan misi keempat tahapan pembangunan
kedua RPJP Daerah adalah sebagai berikut:
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1) Pengembangan struktur perekonomian daerah yang
berbasis pada potensi dan produk unggulan daerah
dan diharapkan dapat mencapai PDRB riil sebesar
7.058 milyar dengan pertumbuhan ekonomi mencapai
5,2% dan pendapatan per kapita sebesar Rp 3.9 juta;
2) Peningkatan 10 % investasi setiap tahun melalui
penciptaan iklim yang kondusif dengan peningkatan
pelayanan dan regulasi investasi sehingga hambatanhambatan investasi dapat diminimalkan dan proporsi
investasi antara swasta dan pemerintah mencapai
70:30;
3) Peningkatan peran Koperasi dan UMKM yang
berorientasi
ekspor,
melalui
pengembangan
infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan
dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
4) Peningkatan diversifikasi produk pertanian dalam arti
luas diarahkan untuk menghasilkan produk-produk
yang bertumpu pada sistem agribisnis dan
agroindustri, guna menjamin ketahanan pangan;
5) Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor
pertanian sehingga memperkuat ketahanan pangan;
6) Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis pada
sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung
peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi
daerah;
7) Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor
perikanan dan kelautan;
8) Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sub
sektor perkebunan dan kehutanan;
9) Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor
industri pengolahan;
10) Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor
pariwisata;
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11) Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja
kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor
perdagangan;
12) Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan
masyarakat melalui bantuan sarana dan prasarana dari
pemerintah;
13) Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset-aset
daerah dalam rangka mewujudkan kesehatan
manajemen pengelolaan untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah guna mendukung kemandirian
daerah dengan target peningkatan PAD minimal 5
persen di atas angka inflasi. ( Hasil dari penyusunan
RPJMD Kab. Brebes )
4.3.2.2.5
Mewujudkan
peningkatan
dan
pemerataan
pembangunan prasarana dan sarana daerah
Pada misi kelima, diharapkan terjadi tingkat
pemerataan prasarana dan sarana daerah yang
semakin baik, meningkatnya pembangunan dan
pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang
andal, semakin terpenuhinya kebutuhan perumahan
rakyat layak huni dilengkapi dengan berbagai fasilitas
pendukungnya.

Rincian

selengkapnya

prioritas

pembangunan misi kelima tahapan pembangunan
kedua RPJPD adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan jaringan transportasi, melalui peningkatan
keterpaduan sistem transportasi antar wilayah yang
mengutamakan
pelayanan
transportasi
yang
terjangkau dengan meningkatkan kapasitas dan
konstruksi jalan menjadi hotmix sekitar 20% setiap
tahun;
2) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan
permukiman sehingga tercipta lingkungan perumahan
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3)

4)
5)

4.3.2.2.6

yang lebih baik, layak dan sehat sehingga tercipta
lingkungan perumahan yang lebih baik dan sehat
dengan kepemilikan rumah sehat mencapai 80%;
Peningkatan pembangunan hunian baru dalam rangka
mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah
dengan kemampuan penyediaan hunian akibat
pertambahan penduduk, serta peningkatan cakupan
layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman
terutama air bersih dan sanitasi serta pengelolaan
persampahan dan diharapkan tingkat kepemilikan
rumah sendiri mencapai 85%;
Pengurangan resiko bencana melalui pengembangan
dan penerapan teknologi sederhana;
Peningkatan kualitas sistem pengelolaan sumber daya
air dengan menjaga kelestarian sumber daya air serta
pengelolaan dan pemanfaatannya dapat mencakup 85
% masyarakat. ( Hasil dari penyusunan RPJMD Kab.
Brebes )
Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan
hidup
Pada

misi

keenam,

diharapkan

terjadi

peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan hidup, disertai
peningkatan kepatuhan dan kesadaran masyarakat
terhadap hukum dan ketentuan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan, sehingga menurunkan
angka kerusakan lingkungan. Rincian selengkapnya
prioritas

pembangunan

misi

keenam

tahapan

pembangunan kedua RPJP Daerah adalah sebagai
berikut:
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1) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan melalui pengembangan
kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan
penegakan hukum lingkungan hingga mencapai 70%;
2) Peningkatan kualitas penataan ruang melalui
pemulihan kawasan lindung, pengembangan kawasan
budidaya secara optimal sesuai daya dukung
lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan
serta pengembangan kawasan prioritas dalam rangka
mendorong peningkatan arus barang dan penumpang
pada tingkat regional dengan membangun kawasan
industri dan sarana pendukungnya di kawasan pantura
khususnya mengantisipasi dampak pembangunan
jalan tol di Kabupaten Brebes;
3) Peningkataan kerjasama antar wilayah di tiap SWP
dalam melaksanakan manajemen pembangunan di
daerah sehingga selalu terjaga kelestarian lingkungan
dan sinkronisasi pembangunan antar SWP;
4) Peningkatan pembangunan wilayah yang terpadu,
nyaman,
efisien
dalam
pengelolaan,
serta
mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan
dengan memanfaatkan RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah) yang matang dan terarah untuk mendukung
kebutuhan masing-masing wilayah;
5) Peningkatan kualitas sistem pengelolaan sumber daya
air dengan menjaga kelestarian sumber daya air serta
pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat
luas;
6) Peningkatan peran serta masyarakat dalam menanam
tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber
energi alternatif;
7) Peningkatan energi alternatif dan ketenagalistrikan
dengan melakukan peningkatan sistem jaringan
transmisi dan distribusi serta pengembangan teknologi
tepat guna dan alternatif untuk energi dan listrik
terapan dengan menambah sekitar 2 unit PLTS;
8) Peningkatan cakupan pelayanan administrasi
pertanahan melalui pengembangan sistem informasi
pelayanan manajemen administrasi pertanahan dan
regulasi di bidang pertanahan dan diharapkan tingkat
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kepemilikan sertifikat tanah mencapai 80%. ( Hasil
dari penyusunan RPJMD Kab. Brebes )

4.3.2.2 Prosedur Penyusunan RPJPD kab. Brebes
Tahapan

persiapan

dilakukan

untuk

menyiapkan

keseluruhan tahapan penyusunan RPJPD kabupaten/kota.
-

Pembentukan Tim Penyusun RPJPD
Kegiatan pembentukan tim penyusun dimulai dari
penyiapan rancangan surat keputusan kepala daerah tentang
pembentukan

tim

penyusun

RPJPD

provinsi

dan

kabupaten/kota. Anggota tim berasal dari pejabat dan staf
SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang
perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan
waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RPJPD.
Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman
kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun sebaiknya
dibagi

ke

berdasarkan

dalam
urusan

penyelenggaraan

beberapa
atau

kelompok

gabungan

pemerintahan

daerah

kerja

(pokja)

beberapa

urusan

yang

menjadi

kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, atau menurut
klasifikasi

lainnya

yang

dapat

mengefektifkan

dan

mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim.
Tugas tim penyusun RPJPD selanjutnya dijabarkan
kedalam agenda kerja, yang dijadikan sebagai panduan kerja
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mulai dari tahap persiapan sampai dengan ditetapkannya
rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Tim penyusun
RPJPD provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah.
-

Orientasi mengenai RPJPD
Orientasi mengenai RPJPD kepada seluruh anggota
tim perlu dilakukan. Hal ini untuk penyamaan persepsi dan
memberikan

pemahaman

perundang-undangan

terhadap

berkaitan

berbagai

dengan

peraturan

perencanaan

pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan
dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen
RPJPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan
dalam menyusun RPJPD.
-

Bahan orientasi mengenai RPJPD, antara lain:
· Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara;
sistem perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan
daerah; pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah
provinsi

dan

pemerintahan

daerah

kabupaten/kota;

pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(EPPD); tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan
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tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
· Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPJPD
dan penyusunan anggaran.
· Buku-buku

literatur

tentang

perencanaan

dan

penganggaran.
Prosedur untuk menyusun RPJPD Kab. Brebes dapat
digambarkan seperti berikut ( dapat dilihat Gambar 4.3)
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Gambar 4.3
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota
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PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJPD
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Sumber: Analisis Peneliti 2011
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4.3.2.3 Prosedur Penyusunan RKPD Kab. Brebes
Sesuai amanat Undang-Undang N0.25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional salah satu
tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan pembangunan
rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan melalui
Penyelenggaraan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

(Musrenbang).
Bahwa pemerintah kabupaten brebes telah menyiapkan
Rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025,
Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2008-2012
yang memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati
brebes dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
program prioritas daerah serta kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian dan arah kebijakan fiskal
selama lima tahun.
Untuk menyiapkan rancangan RKPD Kabupaten Brebes
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan
penjabaran

tiap

tahun

dari

RPJMD

maka

untuk

penyempurnaannya diselenggarakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten (Musrengkab) sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) yang
menyatakan bahwa “Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) merupakan salah satu urutan yang harus ditempuh
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termasuk pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa Musrenbang
diselenggarakan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara
dengan mengikutsertakan masyarakat”.
Aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana tersebut
harus dilibatkan sesuai dengan UU, Perda yang mengaturnya dan
pelibatan masyarakat tersebut melalui Reses DPRD Kab.Brebes
di

mulai

sejak

dilaksanakannya

Musrenbang

desa

dan

penyusunan rencana tersebut dapat dilaksanakan kurang lebih 3-5
Bulan (wawancara dengan staf Bappeda pada Tanggal 6 April
2011).
Dengan demikian sesuai amanat UU No.25 Tahun 2004
dan UU No.17 Tahun 2003, RKPD merupakan pedoman bagi
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh
DPRD dan pemerintah.
Prosedur untuk menyusun RKPD Kab. Brebes dapat
digambarkan seperti berikut (dapat dilihat Gambar 4.4).
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Gambar 4.4
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota
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Berdasarkan pedoman Musrenbangkab Brebes 2011
bahwa mekanisme dari penyusunan RKPD tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten Brebes mengirim surat kepada Camat
agar melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kecamatan

untuk

menjaring

masukan

atau

aspirasi

masyarakat serta membahas hasil Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa;
2. Rekapitulasi

hasil

Musyawarah

Rencan

Pembangunan

Kecamatan dikirim kepada Bupati Brebes c.q Kepala
BAPPEDA untuk dikaji dan di analisa relevansinya tingkat
prioritas dan pendanaannya;
3. Pemerintah Kabupaten Brebes (BAPPEDA) menyampaikan
surat kepda badan/ dinas/ instansi beserta rekap hasil
Musrenbang Kecamatan sebagai bahan penyusunan Daftar
Usulan Kegiatan yang prioritas sehingga terjadi keterpaduan
atau sinkronisasi antara usulan top down planning dengan
bottom up planning;
4. Badan/ Dinas/ Instansi mengirim daftar usulan prioritas
kepada Bupati Brebes c.q Kepala BAPPEDA untuk direkap,
diteliti, dianalisa dan selanjutnya disusun sebagai bahan/
materi yang akan dibahas dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kabupaten ( Musrenbangkab);

93

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun Daftar
Usulan Prioritas Program/ kegiatan terbagi atas tiga buku,
yaitu :
a. Kelompok I (Urusan Pemerintahan dan Kependudukan
termasuk Peleyanan Umum, ketertiban dan Keamanan);
b. Kelompok II (Urusan Ekonomi termasuk Pariwisata,
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan
dan Kelautan, UMK&M, Perdagangan dan Perindustrian,
Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah, Lingkungan
hidup dan Sumber Daya Alam);
c. Kelompok III (Urusan Kesejahteraan Rakyat, termasuk
didalamnya

Sosial

dan

Budaya,

Kesehatan

dan

Pendidikan);
6. Pemerintah

Kabupaten

Brebes

menyelenggarakan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk merangkum,
mengklarifikasai, mempertajam dan menilai kelayakan daftar
usulan prioritas Bdan/Dinas/Instansi sebagai masukan utama
untuk menyusun APBD Kabupaten Brebes tahun 2012.
4.4 Strategi Perencanaan Daerah yang Partisipatif Guna Mendukung Good
Governance.
4.4.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan UU No.25 tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional Pasal 11 Ayat (1) menyebutkan bahwa
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Musrenbang diselenggarakan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara
Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Dalam hal ini bahwa
partisipasi masyarakat untuk mendukung good governance telah
dilaksanakan dengan baik berdasarkan keikutsertaan masyarakat dalam
musyawarah perencanaan pembangunan dari mulai Musrenbang Desa
sampai dengan musrenbangkab.
“Strategi yang digunakan pemerintah Kab. Brebes untuk
menyusun perencanaan daerah guna mendukung good governance
adalah dengan cara pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi
program”.(Hasil wawancara dengan Staf Bappeda M. Helmi pada
tanggal 6 April 2011 jam 10.00 WIB).
4.4.2 Pembahasan
Persoalan dalam perencanaan sangat penting untuk dicermati
karena dapat

dijadikan penilaian terhadap pemerintah mengenai

keberpihakan terhadap masyarakat lemah dan dapat mempengaruhi
kebijakan yang nantinya akan diterapkan pada suatu daerah baik pada
bidang perencanaan dan penganggaran maupun dalam bidang
partisipasi masyarakatnya. Persoalan partisipasi masyarakat dalam
perencanaan dan penganggaran melibatkan berbagai stakeholder baik
dari DPRD, Pemerintah Daerah, Masyarakat,maupun organisasi nonpemerintah. Masing-masing pelaku mempunyai peranan penting yang
saling terkait satu dengan yang lain.
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Langkah-langkah

yang

dilakukan

adalah

identifikasi

karakteristik masyarakat yang mempengaruhi tingkat partisipasi
masyarakat, identifikasi stakeholder dan perannya dalam perencanaan
dan penganggaran, dan analisis terhadap penerapan proses partisipasi
masyarakat

dalam perencanaan

dan penganggaran

yang telah

dijalankan. Dari beberapa langkah tersebut maka dapat diketahui
penilaian partisipasi masyarakat yang ada dari segi kualitas maupun
tingkatan partisipasi, yang lebih dikenal sebagai tangga partisipasi
masyarakat.
Proses perencanaan yang ada dimulai dari penggalian gagasan
masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di daerahnya
masing-masing. Sebelum keluarnya perundangan yang tersebut diatas,
peran masyarakat tidak begitu diperhitungkan. Pergeseran ini terjadi
karena masyarakat di tiap daerah dituntut dan merasa perlu berperan
dalam perkembangan daerahnya.Hal ini sesuai dengan amanat otonomi
daerah yang menginginkan masyarakat untuk terlibat aktif memberikan
masukan penyusunan APBD.
Kepentingan masyarakat menjadi dasar dalam pengelolaan
keuangan suatu wilayah atau yang lebih dikenal dengan rencana
Anggaran Penerimaan dan Belanja baik yang bersifat nasional maupun
daerah. Masyarakat sudah selayaknya menjadi prioritas dalam anggaran
penerimaan dan belanja suatu negara atau daerah dikarenakan sumber
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pendapatan daerah salah satunya diperoleh dari pajak dan retribusi
yang dikeluarkan oleh masyarakat.
Berdasarkan pada kenyataan tersebut maka alokasi penggunaan
dapat

dilakukan

secara adil

dan

mementingkan

kesejahteraan

masyarakat. Masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya dan tidak terjadi
diskriminasi dalam distribusi pelayanan. Hal lain yang menyebabkan
masyarakat wajib diprioritaskan dalam penyusunan anggaran sudah
dijelaskan dalam

pasal 23 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa

masyarakat berhak dan ikut serta dalam penyusunan dan pengambilan
keputusan dalam perencanaan.
Peran Bappeda bertambah ketika Kabupaten Brebes menerapkan
aturan tersendiri tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat, terutama
dalam perencanaan. Hal ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh
Kabupaten

Brebes. Inovasi tersebut terkait dengan metode-metode

yang digunakan, tahapan yang dilalui selama Musrenbang, dan tatacara
penentuan stakeholder. Inovasi yang dilakukan tersebut tidak lepas
juga dari pengaruh organisasi non pemerintah (Non Government
Stakeholder) yang turut mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap
perubahan yang terjadi.
Partisipasi masyarakat yang telah diatur dalam berbagai
perundangan dirasa kurang mampu dilaksanakan sesuai dengan yang
telah ditetapkan. Perlu ditegaskan juga dalam Undang-undang,
partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk
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mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan
rencana pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan, aspek yang
dikaji bukan hanya perencanaan, namun juga pada penganggaran,
pengawasan, dan pelaksanaan.
Dalam perwujudan realisasi suatu program tidak lepas dari
tahapan perencanaan dan penganggaran. Partisipasi masyarakat dalam
perencanaan

dan penganggaran tersebut mencerminkan hubungan

masyarakat sebagai penyumbang pemasukan APBD terbesar dari dana
pajak dan retribusi dan pemerintah sebagai pelaksana amanat
masyarakat. Usulan yang telah disampaikan masyarakat dalam tahapan
perencanaan patut direspon oleh Pemerintah sehingga kegiatan yang
direalisasikan dalam APBD merupakan wujud aspirasi masyarakat
untuk memperbaiki kesejahteraannya. Tujuan umum yang ingin dicapai
dari pelibatan masyarakat dalam bidang perencanaan dan penganggaran
adalah terciptanya suatu kondisi perencanaan yang murni sehingga
dapat

menciptakan

mekanisme

pelaksanaan

perencanaan

yang

transparan.
Strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung
Good Governance dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1. Pembangunan Daerah yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan.
Pembangunan daerah yang berkesinambungan diarahkan
untuk melanjutkan program pembangunan yang telah dicanangkan
dan dilaksanakan pada masa-masa sebelumnya. Program-program
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pembangunan yang sudah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan
modifikasi sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan masyarakat.
Pembangunan

daerah

yang

berkelanjutan

diarahkan

agar

pembangunan daerah mempertimbangkan pelestarian sumber daya
alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus
bermanfaat

bagi

generasi

sekarang

dan

bagi

keberlanjutan

pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan
sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat
memberikan

sebesar-besarnya

kesejahteraan

masyarakat

dari

generasi ke generasi.
2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
Diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Brebes dalam segala aspek terutama yang berhubungan dengan
pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,
sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan
atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.
Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu
sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi
pemenuhan hak lainnya.
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3. Percepatan Pembangunan Daerah dengan Mengembangkan Ekonomi
Lokal.
Diarahkan untuk pengembangan ekonomi lokal (local
economic development), yaitu dengan mengembangan kapasitas dan
kegiatan ekonomi masyarakat di daerah untuk meningkatkan derajat
kemajuan ekonomi daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu,
strategi ini yang diharapkan tepat dan mampu menemu kenali dan
menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing (knowledge
based economy) sekaligus berbasis sumberdaya lokal (resource
based economy) baik melalui pemerintah daerah, sektor swasta dan
kelembagaan/organisasi yang berbasis masyarakat setempat.
4. Pemberdayaan Masyarakat.
Diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sosial,
budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat
diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya
manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Komitmen untuk
pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh
alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
4.4.2.1

Strategi

RPJMD

Kab.

Brebes

berbasis

partisipasi

masyarakat guna Good Governance.
Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja
RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis

100

dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu
target kinerja akan dicapai dalam 5 (lima) tahun. Metodologi
itulah berupa perumusan strategi. Sebagai proses yang
abstrak dan kompleks, perumusan strategi membutuhkan
keseriusan dan kemampuan berpikir bagi anggota tim yang
terlibat dalam perumusan. Dibutuhkan pendalaman materi
dan analisis data serta diskusi yang tidak kenal lelah demi
menghasilkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan dan
sasaran RPJMD.
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan
perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah
Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif
dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi
juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.
Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas
pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung
dan

menciptakan

layanan

masyarakat

tersebut

dapat

dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya
memberbaiki

kinerja

dan

kapasitas

birokrasi,

sistem

manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
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Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam
perencanaan

pembangunan

daerah

(strategy

focussed-

management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang
selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan
yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai
tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah.
Disinipenting untuk mendapatkan parameter utama yang
menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai
(strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat
dikenali

indikasi

strategisekaligus

keberhasilan
untuk

atau

menciptakan

kegagalan
budaya

suatu

“berpikir

strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju
pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik,
transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja,
strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).
Arsitektur

perencanaan

pembangunan

daerah

dipisahkan menjadi dua:
1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan
daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi
pembangunan daerah.
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2. Perencanaan

Operasional

yaitu

perencanaan

yang

menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap
urusan.
Perencanaan

sekaligus

dimaksudkan

untuk

menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana
kerja yang actionable. Segala sesuatu yang secara langsung
dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD
maka dianggap strategis.Dalam hal ini partisipasi dari
masyarakat sangat dibutuhkan guna memenuhi visi dan misi
dari bupati, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat
maka suatu rencana tersebut tidak dapat terpenuhi sebagai
syarat dari suatu perencanaan. Untuk menghasilkan suatu
strategi untuk perencanaan RPJMD maka keterlibatan dari
masyarakat salah satunya harus mengikuti pada saat
perumusan RPJMD akan dilakukan.
Partisipasi masyarakat dalam perumusan rancangan
awal RPJMD di kab.Brebes di nilai kurang efektif, sehingga
perlu adanya strategi yang perlu di ubah agar partisipasi
masyarakat tersebut dapat ditingkatkan untuk merumuskan
atau menetapkan hasil dari perumusan RPJMD kab. Brebes.
dapat dilihat dalam bagan berikut ini :
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Bagan 4.1
Rancangan Awal RPJMD kab. Brebes

Telaahan terhadap
RPJPD Kabupaten/
kota

Perumusan
Strategi dan arah
kebijakan

VISI, MISI dan
Program KDH

Perumusan
Penjelasan
visi dan misi

Penelaahan
RJPMN, RPJMD
Provinsi dan
RPJMD kab/
kota lainnya

Persiapan
Penyusunan
RPJMD Kab/
Kota

Perumusan
Tujuan dan
Sasaran

Analisis isu-isu
strategis
Pembangunan
jangka menengah
Kabupaten/Kota

Pengolahan
data dan
informasi

Hasil
evaluasi
capaian
RPJMD

Perumusan
Indikasi rencana
program
prioritas yang
disertai kebutuhan
pendanaan

Penetapan
Indikator Kinerja
Daerah

Penelaahan
RTRW Kab/
Kota & RTRW
Kab/Kota
lainnya

Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah
kabupaten/kota

Perumusan Kebijakan
umum dan program
pembangunan daerah
Kabupaten/Kota

Rancangan Awal RPJMD
· Pendahuluan
· Gambaran umum kondisi daerah
· Gambaran pengelolan keuangan
daerah
serta
kerangka
pendanaan
· Analisis isu-isu srategis,visi, misi,
tujuan dan sasaran
· Strategi dan arah kebijakan
· Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
· Indikasi
rencana
program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanan
· Penetapan indikator kinerja
Daerah
· Pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan.

Pembahasan dengan
SKPD kabupaten/
kota

Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/
Kota

Analisis
pengelolaan
keuangan
daerah serta
kerangka
pendanaan

Pelaksanaan Forum
Konsultasi Publik

Pembahasan dengan
DPRD utk
memperoleh
masukan dan saran

Penyelarasan
Program Prioritas
dan Kebutuhan
Pendanaan

Sumber : Analisis Peneliti 2011
Dalam proses tersebut
partisipasi
masyarakat
dianggap tidak efektif.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kab.Brebes
adalah lebih berorientasi pada pelibatan masyarakat dan
pemerintah disini harus lebih melibatkan masyarakat agar
perencanaan disini dapat disusun sesuai dengan aturan yang
ada sehingga masyarakat disini bisa lebih menikmati hasil
dari apa yang dirumuskan untuk menyusun perencanaan
tersebut.
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4.4.2.2 Strategi RPJPD Kab. Brebes berbasis partisipasi masyarakat
guna Good Governance.
Perencanaan

pembangunan

antara

lain

adalah

dimaksudkan agar organisasi senantiasa mampu menyelaraskan
diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada
mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan
perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.
Dalam RPJPD strategi yang dilakukan adalah adanya
perwujudan untuk melaksanakan visi dan misi dari bupati yang
mana dari visi dan misi tersebut maka RPJPD itu dapat
dituangkan ke dalam dokumen resmi yang disahkan oleh bupati.
Dalam hal ini untuk menghasilkan RPJPD yang memenuhi
criteria maka keterlibbatan dari masyarakat harus diikutsertakan
karena salah satu dari visi dan misi bupati tersebut adalah
memperhatikan kesejahteraan masyarakat.Untuk mendukung
adanya pemerintahan yang baik maka dari pihak pemerintah itu
membuat kebijakan-kebijakan yang transparan dan dapat
memenuhi kejahteraan dari masyarakat yang mana dapat
diwujudkan dalam aspek kesehatan, pendidikan dan lain-lain.
Hasil dari strategi tersebut harus memenuhi kriteria yang
ada dan dimaksudkan untuk rencana jangka panjang dan dapat
menghasilkan peluang bagi masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannnya. Adanya kebijakan tersebut seharusnya dari pihak
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pemerintah dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sehingga tujuan dari RPJPD itu dapat terpenuhi.
Partisipasi masyarakat dalam perumusan rancangan awal
RPJPD di Kab.Brebes di nili kurang efektif, sehingga perlu
adanya strategi yang perlu di ubah agar partisipasi masyarakat
tersebut dapat ditingkatkan untuk merumuskan atau menetapkan
hasil dari perumusan RPJPD kab.Brebes. dapat dilihat dalam
bagan berikut ini :
Bagan 4.2
Rancangan awal RPJPD Kab. Brebes

Rancangan Awal RPJPD
Penelaahan
RPJPN,
RPJPD
Provinsi dan
RPJPD kab/
kota lainnya

Pengolahan
data dan
informasi

Penelaahan
RTRW Kab/
Kota dan
RTRW kab/
kota daerah
lainnya

Analisis
isu-isu
strategis
pembangunan
jangka panjang
Kabupaten/
Kota

· pendahuluan;
· gambaran umum
kondisi daerah;
· analisis isu-isu strategis;
· visi dan misi daerah;
· arah kebijakan.

Perumusan
visi dan misi
daerah
Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik
Perumusan
sasaran pokok
dan arah
kebijakan

Analisis
Gambaran
umum kondisi
daerah

Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten/
Kota

Penyelarasan
visi, misi dan
arah kebijakan
RPJPD
Kabupaten/Kota

Masukan dari
SKPD

Sumber : Analisis Peneliti 2011

Dalam proses tersebut partisipasi
masyarakat dianggap tidak efektif.
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Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kab.Brebes
adalah lebih berorientasi pada pelibatan masyarakat dan
pemerintah disini harus lebih melibatkan masyarakat agar
perencanaan disini dapat disusun sesuai dengan aturan yang ada
sehingga masyarakat disini bisa lebih menikmati hasil dari apa
yang dirumuskan untuk menyusun perencanaan tersebut.
4.4.2.3 Strategi RKPD Kab. Brebes berbasis partisipasi masyarakat
guna Good Governance.
Strategi RKPD yang partisipatif guna mendukung Good
Governance dapat dilakukan dengan cara mencari informasiinformasi serta data-data yang mendukung adanya pemebentukan
dari RKPD tersebut yang mana sesuai dengan visi dan misi dari
bupati.
Dalam hal ini dapat melihat prioritas-prioritas yang dirasa
kurang dan belum memenuhi dari kebijakan-kebijakan yang ada.
Partisipasi dari masyarakat disinilah yang akan mendukung
terwujudnya suatu pemerintahan yang baik dan dari partisipasi
tersebut dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi yang mana akan
menghasilkan suatu rencana untuk yang akan datang.
Dari keterlibatan masyarakat tersebut maka dari pihak
pemerintah harus lebih konsekuen dalam memberikan pelayanan
kepada

masyarakat

sesuai

dengan

apa

yang

telah

direncanakannya. Masyarakat disisni dapat menolak atau
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menerima adanya kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan
rencana yang telah dibuatnya pada saat perumusan RKPD
tersebut yang di hadiri dari pihak pemerintah, SKPD terkait dan
sebagainya.
Partisipasi masyarakat dalam perumusan rancangan awal
RKPD di kab.Brebes di nili kurang efektif, sehingga perlu
adanya strategi yang perlu di ubah agar partisipasi masyarakat
tersebut dapat ditingkatkan untuk merumuskan atau menetapkan
hasil dari perumusan RKPD kab.Brebes. dapat dilihat dalam
bagan berikut ini :

Bagan 4.3
Rancangan Awal RKPD Kab. Brebes
Penelaahan
Terhadap RPJMN
dan RPJMD
provinsi

Pengolahan
data dan
informasi

Analisis
Gambaran
Umum Kondisi
Daerah

Penelahaan
pokok-pokok
pikiran DPRD
Kab/Kota

Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah Kab/
Kota

Analisis
Ekonomi dan
Keuangan
Daerah

Perumusan
Prioritas dan
Sasaran
Pembangunan
Daerah beserta
pagu indikatif

Evaluasi
kinerja tahun
lalu

Perumusan
Kerangka
Ekonomi dan
Kebijakan
Keuangan
Daerah

Perumusan
program prioritas
beserta pagu
indikati

·
·
·
·
·

RPJMD Kab/
Kota

Evaluasi
dokumen
RKPD Kab/
Kota tahun
lalu

Dokumen
RKPD Kab/
Kota tahun
berjalan

Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik

Penyelarasan program
prioritas daerah beserta
Pagu Indikatif

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA
pendahuluan;
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
rancangan kerangka
ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan;
prioritas dan sasaran
pembangunan;
rencana program prioritas daerah

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian
rancangan awal RKPD sebagai bahan
penyusunan rancangan renja-SKPD)
· agenda penyusunan RKPD,
· agenda forum SKPD,
· agenda musrenbang RKPD,
· batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Penyusunan
Rancangan Renja
SKPD Kabupaten/
Kota

Sumber : Analisis Peneliti

Dalam proses tersebut
partisipasi
masyarakat
dianggap tidak efektif.
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Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kab.Brebes
adalah lebih berorientasi pada pelibatan masyarakat dan
pemerintah disini harus lebih melibatkan masyarakat agar
perencanaan disini dapat disusun sesuai dengan aturan yang ada
sehingga masyarakat disini bisa lebih menikmati hasil dari apa
yang dirumuskan untuk menyusun perencanaan tersebut.
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BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan
1. Bentuk-Bentuk dari perencanaan daerah yang ada di Kabupaten Brebes
adalah RPJMD Kab. Brebes, RPJPD Kab. Brebes, RKPD Kab. Brebes
sesuai dengan keputusan dari bupati.
2. Prosedur untuk menyusun perencanaan tersebut adalah sebagai berikut :
(1) Menyiapkan rancangan Perencanaan daerah untuk mendapatkan
gambaran awal dari visi, misi dan program prioritas serta rancangan
rencana pembangunan daerah secara teknokratik;
(2) Menyusun rancangan perencanaan daerah dengan menggunakan
rancangan awal Perencanaan Pembangunan yang telah disepakati dalam
rapat koordinasi SKPD dan rancangan RENSTRA SKPD;
(3) Melaksanakan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(Musrenbangda) untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari
seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan Perencanaan
Daerah;
(4) Menyusun rancangan akhir Perencanaan Daerah berdasarkan hasil
Musrenbang yang menjadi masukan utama dalam penyempurnaan
rancangan Perencanaan Daerah;
(5) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Daerah beserta
pengundangannya dalam Lembaran Daerah.
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3. Strategi dari perencanaan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat guna
mendukung good governance adalah salah satunya dapat melihat visi dan
misi dari bupati, melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan
daerah yang ada di Kab. Brebes guna mendukung good governance.
Strategi yang digunakan pemerintah Kab.Brebes untuk menyusun
perencanaan daerah guna mendukung good governance adalah dengan cara
pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi program.
5.2 Saran
1. Bentuk dari perencanaan daerah tersebut udah sesuai dengan peraturan
daerah Kab. Brebes dan dari bentuk tersebut dapat direspon dengan baik
dan dapat diterima.
2. Prosedur atau mekanisme dari perencanaan yang ada di Kab. Brebes sudah
sesuai dengan apa yang ada di undang-undang, peraturan daerah yang
mana dari prosedur tersebut menghasilkan suatu rencana dalam waktu
yang telah ditentukan dari penyusunan rencana yang ada.
3. Strategi perencanaan daerah tersebut sudah melibatkan aspirasi dari
masyarakat guna mendukung good governance dan diharapkan bagi
pemerintah Kab. Brebes lebih transparan dalam penyusunan rencana
daerah sehingga tujuan dari penyusunan rencana tersebut lebih terarah
untuk kesejahteraan masyarakat. Dari tujuan tersebut pemerintah harus
mengevaluasi kinerja yang ada agar rencana untuk yang akan datang dapat
lebih teralisasi untuk kesejahteraan masyarakat.

111

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku
Adi subrata,winarna surya.2003. Perkembangan Otonomi Daerah. Semarang:
CV.Aneka Ilmu
Arikunto, suharsimi.2002.Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktik.
Jakarta : PT.Rineka Cipta
Ashshofa, burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Rineka Cipta
Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka
Dwiyanto, Agus.2005. Mewujudkan good governance melalui pelayanan
publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Fakultas Hukum.2010. Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.Semarang: Unnes
Hidayat, arif. 2008. Otonomi Daerah. Tanpa penerbit
Kaloh,J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi daerah.Jakarta : Rineka Cipta
Keraf, gorys.1979.Komposi-komposisi Observasi.Flores/Ende : Nusa Indah
Kurniawan, Agung.2009. Transformasi Birokrasi. Yogyakarta:Universitas
Atma Jaya
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung
Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kestuan Bangsa.
Jakrta : Sinar Grafika
Sedarmayanti . 2004. Good governance (kepemerintahan yang baik) dalam
rangka otonomi daerah: Membangun sistem manajemen kinerja guna
meningkatkan
produktivitas
menuju
good
governance
(kepemerintahan yang baik). Bandung : Mandar Maju
Syakrani,
Syahriani.2009.Implementasi
Otonomi
Daerah
perspektifGood Governance. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

111

dalam

112

Sujamto.1990. Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Jakarta :
Ghalia Indonesia
Tjandra Riawan. 2009. Hukum Keuangan Negara. Jakarta: PT. Gramedia
Widiasarana Indonesia
Wibowo, Eddi.2004. Memahami good government governance dan good
corporate governance.Yogyakarta: YPPAI
2. Peraturan Perundang-undangan
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Undang-undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah
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Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Peraturan Pemerintah No.7 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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LAMPIRAN – LAMPIRAN
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Responden
STRATEGI PERENCANAAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI YURIDIS DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA
TENGAH)

Pengantar

: dihadapan bpk/ibu/sdr, terdapat beberapa pertanyaan yang
berkenaan dengan penelitian Strategi perencanaan Daerah
Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU
No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi
Yuridis di Pemerintah Daerah Kab.Brebes Prov. Jawa Tengah
). Penelitian ini diselenggarakan oleh mahasiswa hukum
UNNES dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi guna
mendapat gelar sarjana hukum. Hasil penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran empiris tentang perencanaan
daerah yang berbasis partisipasi masyarakat Kabupaten
Brebes.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Identitas responden :Nama

: Drs. Maulana F.K

Alamat

: Ciampel

Pekerjaan

: PNS
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1. Apa yang anda ketahui tentang perencanaan daerah ?
2. Bagaimana pendapat anda tentang perencanaan daerah ?
3. Apakah anda mengetahui bentuk-bentuk perencanaan daerah ?
4. Menurut anda, apakah perencanaan daerah dikabupaten brebes sudah
terealisasikan dengan baik ?
5. Menurut anda,apakah pihak pemerintah daerah sudah melaksanakan
perencanaan daerah dengan baik ?
6. Apakah hasil dari perencanaan daerah sudah sesuai dengan yang
direncanakan ?
7. Apakah anda ikut berpartisipasi dalam perencanaan daerah ?
8. Apa yang anda ketahui dari prosedur-prosedur perencanaan daerah ?
9. Seberapa besarkah partisipasi anda terhadap perencanaan daerah ?
10. Menurut anda apakah dari pihak pemerintah daerah sudah menerapkan
strategi yang digunakan dalam melaksanakan perencanaan daerah dengan
baik ?
11. Apakah prosedur perencanaan daerah sudah sesuai dengan aturan yang
berlaku ?
12. Apa saja yang anda lakukan dalam perencanaan daerah ?
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Informan
STRATEGI PERENCANAAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI YURIDIS DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA
TENGAH)

Pengantar

: dihadapan bpk/ibu/sdr, terdapat beberapa pertanyaan yang
berkenaan dengan penelitian Strategi perencanaan Daerah
Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU
No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi
Yuridis di Pemerintah Daerah Kab.Brebes Prov. Jawa Tengah
). Penelitian ini diselenggarakan oleh mahasiswa hukum
UNNES dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi guna
mendapat gelar sarjana hukum. Hasil penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran empiris tentang perencanaan
daerah yang berbasis partisipasi masyarakat Kabupaten
Brebes.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Identitas responden :Nama

: M.Helmi

Alamat

: Brebes

Pekerjaan

: Staff Bappeda Kab.Brebes
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1.

Bentuk-bentuk perencanaan daerah
1.1. Apa saja bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah Kabupaten
Brebes?
1.2. Apa saja rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Brebes?
1.3. Apa saja rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten Brebes?
1.4. Apa saja rencana kerja pemerintah di Kabupaten Brebes?
1.5. Apa saja rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Brebes?

2.

Prosedur perencanaan daerah

2.1 Tahapan apakah yang di lalui oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam
menyusun perencanaan daerah?
2.2 Dalam menyusun perencanaan daerah apakah melibatkan (menyerap) aspirasi
dari masyarakat atau LSM?
2.3 Berapa lamakah Pemerintah Kabupaten Brebes menyusun perencanaan
daerah?
3.

Strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung good
governance

3.1 Strategi apakah yang di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam
menyusun perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung good
governance?
3.2 Menurut anda, apakah strategi perencanaan daerah Pemerintah Kabupaten
Brebes sudah partisipatif guna mendukung good governance?
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Informan
STRATEGI PERENCANAAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI YURIDIS DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA
TENGAH)

Pengantar

: dihadapan bpk/ibu/sdr, terdapat beberapa pertanyaan yang
berkenaan dengan penelitian Strategi perencanaan Daerah
Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU
No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi
Yuridis di Pemerintah Daerah Kab.Brebes Prov. Jawa Tengah
). Penelitian ini diselenggarakan oleh mahasiswa hukum
UNNES dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi guna
mendapat gelar sarjana hukum. Hasil penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran empiris tentang perencanaan
daerah yang berbasis partisipasi masyarakat Kabupaten
Brebes.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Identitas responden :Nama

: Syafaat S.Kom

Alamat

: Brebes

Pekerjaan

: Staff Bappeda Kab.Brebes
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1. Bentuk-bentuk perencanaan daerah
1.1 Apa saja bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah Kabupaten
Brebes?
1.2 Apa saja rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Brebes?
1.3 Apa saja rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten
Brebes?
1.4 Apa saja rencana kerja pemerintah di Kabupaten Brebes?
1.5 Apa saja rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Brebes?

2. Prosedur perencanaan daerah
2.1 Tahapan apakah yang di lalui oleh Pemerintah Kabupaten Brebes
dalam menyusun perencanaan daerah?
2.2 Dalam

menyusun

perencanaan

daerah

apakah

melibatkan

(menyerap) aspirasi dari masyarakat atau LSM?
2.3 Berapa

lamakah

Pemerintah

Kabupaten

Brebes

menyusun

perencanaan daerah?

3.

Strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung good
governance
3.1 Strategi apakah yang di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes
dalam menyusun perencanaan daerah yang partisipatif guna
mendukung good governance?
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3.2 Menurut anda, apakah strategi perencanaan daerah Pemerintah
Kabupaten Brebes sudah partisipatif guna mendukung good
governance?
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Informan
STRATEGI PERENCANAAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI YURIDIS DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA
TENGAH)

Pengantar

: dihadapan bpk/ibu/sdr, terdapat beberapa pertanyaan yang
berkenaan dengan penelitian Strategi perencanaan Daerah
Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU
No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi
Yuridis di Pemerintah Daerah Kab.Brebes Prov. Jawa Tengah
). Penelitian ini diselenggarakan oleh mahasiswa hukum
UNNES dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi guna
mendapat gelar sarjana hukum. Hasil penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran empiris tentang perencanaan
daerah yang berbasis partisipasi masyarakat Kabupaten
Brebes.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Identitas responden :Nama

: Drs. Edy kusmartono . M.si

Alamat

: Klampok

Pekerjaan

: Staff Setda Kab.brebes
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1. Bentuk-bentuk perencanaan daerah
1.1 Apa saja bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah Kabupaten
Brebes?
1.2 Apa saja rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Brebes?
1.3 Apa saja rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten
Brebes?
1.4 Apa saja rencana kerja pemerintah di Kabupaten Brebes?
1.5 Apa saja rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Brebes?

2. Prosedur perencanaan daerah
2.1 Tahapan apakah yang di lalui oleh Pemerintah Kabupaten Brebes
dalam menyusun perencanaan daerah?
2.2 Dalam

menyusun

perencanaan

daerah

apakah

melibatkan

(menyerap) aspirasi dari masyarakat atau LSM?
2.3 Berapa

lamakah

Pemerintah

Kabupaten

Brebes

menyusun

perencanaan daerah?

3. Strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung good
governance
3.1 Strategi apakah yang di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes
dalam menyusun perencanaan daerah yang partisipatif guna
mendukung good governance?
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3.2 Menurut anda, apakah strategi perencanaan daerah Pemerintah
Kabupaten Brebes sudah partisipatif guna mendukung good
governance?
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Informan
STRATEGI PERENCANAAN DAERAH BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT PASCA PEMBERLAKUAN UU NO.32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ( STUDI YURIDIS DI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA
TENGAH)

Pengantar

: dihadapan bpk/ibu/sdr, terdapat beberapa pertanyaan yang
berkenaan dengan penelitian Strategi perencanaan Daerah
Berbasis Partisipasi Masyarakat Pasca Pemberlakuan UU
No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Studi
Yuridis di Pemerintah Daerah Kab.Brebes Prov. Jawa Tengah
). Penelitian ini diselenggarakan oleh mahasiswa hukum
UNNES dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi guna
mendapat gelar sarjana hukum. Hasil penelitian ini diharapkan
mampu memberikan gambaran empiris tentang perencanaan
daerah yang berbasis partisipasi masyarakat Kabupaten
Brebes.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Identitas responden :Nama

: Ismiyanti S.E

Alamat

: Limbangan

Pekerjaan

: Staff Setda Kab.brebes
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1. Bentuk-bentuk perencanaan daerah
1.1 Apa saja bentuk-bentuk perencanaan daerah di Pemerintah Kabupaten
Brebes?
1.2 Apa saja rencana pembangunan jangka panjang di Kabupaten Brebes?
1.3 Apa saja rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten
Brebes?
1.4 Apa saja rencana kerja pemerintah di Kabupaten Brebes?
1.5 Apa saja rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Brebes?

2. Prosedur perencanaan daerah
2.1 Tahapan apakah yang di lalui oleh Pemerintah Kabupaten Brebes
dalam menyusun perencanaan daerah?
2.2 Dalam

menyusun

perencanaan

daerah

apakah

melibatkan

(menyerap) aspirasi dari masyarakat atau LSM?
2.3 Berapa

lamakah

Pemerintah

Kabupaten

Brebes

menyusun

perencanaan daerah?

3. Strategi perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung good
governance
3.1 Strategi apakah yang di gunakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes
dalam menyusun perencanaan daerah yang partisipatif guna
mendukung good governance?
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3.2 Menurut anda, apakah strategi perencanaan daerah Pemerintah
Kabupaten Brebes sudah partisipatif guna mendukung good
governance?
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Hasil wawancara
No.
1.

Nama
Drs. Edy kusmartono . M.si

Keterangan
Informan
Setda

Hasil
1. - Rencana kerja SKPD
- Rencana strategis SKPD
- Rencana pembangunan jangka menengah daerah kab.brebes
- Rencana pembangunan jangka panjang daerah kab.brebes
- Rencana kerja pemerintah daerah kab.brebes

2.

- Menyiapkan rancangan perencnaan daerah untuk mendapat
gambaran awal dari visi,misi dan program prioritas serta rancangan
rencana pembangunan daerah secara teknokratik.
-

Menyusun rancangan perencanaan daerah dengan menggunakan
rancangan awal perencanaan pembangunan yang telah di sepakati dalam
rapat koordinasi SKPD dan rancangan RENSTRA SKPD.

-

Melaksanakan Musrenbangda untuk mendapatkan masukan dan
komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan
perencanaan daerah.

-

Menyusun rancangan akhir perencanaan daerah berdasarkan hasil
musrenbang yang menjadi masukan utama dalam penyempurnaan
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rancangan perencanaan daerah.
-

Menetapkan

perda

tentang

perencanaan

daerah

beserta

pengundangannya dalam lembaran daerah.
3.

Strategi yang digunakan oleh pemda kab.brebes dalam menyusun
perencanaan

daerah

yang

partisipatif

guna

mendukung

good

governanceadalah : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
melalui peningkatan kapasitas aparatur dengan dukungan sarana dan
prasarana yang memadai dan pemberantasan KKN.

2.

Ismiyanti S.E

1.
Informan
Setda

- Rencana kerja SKPD
- Rencana strategis SKPD
- Rencana pembangunan jangka menengah daerah kab.brebes
- Rencana pembangunan jangka panjang daerah kab.brebes
- Rencana kerja pemerintah daerah kab.brebes
2.

- Menyiapkan rancangan perencnaan daerah untuk mendapat
gambaran awal dari visi,misi dan program prioritas serta rancangan
rencana pembangunan daerah secara teknokratik.
-

Menyusun rancangan perencanaan daerah dengan menggunakan
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rancangan awal perencanaan pembangunan yang telah di sepakati dalam
rapat koordinasi SKPD dan rancangan RENSTRA SKPD.
-

Melaksanakan Musrenbangda untuk mendapatkan masukan dan
komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terhadap rancangan
perencanaan daerah.

-

Menyusun rancangan akhir perencanaan daerah berdasarkan hasil
musrenbang yang menjadi masukan utama dalam penyempurnaan
rancangan perencanaan daerah.

-

Menetapkan

perda

tentang

perencanaan

daerah

beserta

pengundangannya dalam lembaran daerah.
3.

Strategi yang digunakan oleh pemda kab.brebes dalam menyusun
perencanaan

daerah

yang

partisipatif

guna

mendukung

good

governanceadalah : meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
melalui peningkatan kapasitas aparatur dengan dukungan sarana dan
prasarana yang memadai dan pemberantasan KKN.

3.

M.Helmi

Informan
Bappeda

1.
-

- RPJPD kab.brebes tahun 2005-2025
RPJMD kab.brebes tahun 2008-2012
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-

RKPD kab.brebes 1 tahunan

2.

Prosedurnya di mulai dari penjabaran RPJMD kab.brebes program 1
tahunan di mulai musrenbang desa, RKP desa, musrenbang kecamatan,
forum SKPD, forum gabungan SKPD, musrenbang kabupaten, RKPD,
KUA, PPAS, RAPBD, APBD.

3.

Strategi yang digunakan oleh pemerintah kab.brebes dalam menyusun
perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung good governance
adalah pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi program.

4.

Syafaat S.kom

Informan
Bappeda

1.

- RPJPD kab.brebes tahun 2005-2025

-

RPJMD kab.brebes tahun 2008-2012

-

RKPD kab.brebes 1 tahunan

2.

Prosedurnya di mulai dari penjabaran RPJMD kab.brebes program 1
tahunan di mulai musrenbang desa, RKP desa, musrenbang kecamatan,
forum SKPD, forum gabungan SKPD, musrenbang kabupaten, RKPD,
KUA, PPAS, RAPBD, APBD.

3.

Strategi yang digunakan oleh pemerintah kab.brebes dalam menyusun
perencanaan daerah yang partisipatif guna mendukung good governance
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adalah pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi program.

5.

Syafaat, SH

Responden
DPRD

1. Bentuk-bentuk perencanaan daerah yang da di kab.brebes adalah
rencana

pembangunan

jangka

menengah

daerah,

rencana

pembangunan jangka panjang derah, rencana kerja pemerintah daerah.
2. Prosedurnya adalah di mulai dari menyiapkan rancangan perencanaan
daerah, koordinasi SKPD, Musrenbang desa, musrenbang kecamatan,
musrenbang kabupaten, menyusun rancangan akhir perencanaan
daerah menetapkan perda perencanaan daerah.
3. Strategi yang di gunakan adalah pemberdayaan masyarakat serta
peningkatan aparatur dengan dukungan sarana dan prasarana yang
memadai.

6.

Agus W, SH

Responden
DPRD

1. Bentuk-bentuk perencanaan daerah yang da di kab.brebes adalah
rencana

pembangunan

jangka

menengah

daerah,

rencana

pembangunan jangka panjang derah, rencana kerja pemerintah
daerah.
2. Prosedurnya adalah di mulai dari menyiapkan rancangan perencanaan
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daerah, koordinasi SKPD, Musrenbang desa, musrenbang kecamatan,
musrenbang kabupaten, menyusun rancangan akhir perencanaan
daerah menetapkan perda perencanaan daerah.
3. Strategi yang di gunakan adalah pemberdayaan masyarakat serta
peningkatan aparatur dengan dukungan sarana dan prasarana yang
memadai.
7.

Drs. Maulana F.K

Tokoh
masyarakat

1. Perencanan daerah adalah suatu rencana yang akan dilakukan kedepan
oleh suatu daerah tertentu.
2. Bentuk-bentuk perencanaan daerah adalah RPJMD kab.brebes,
RPJPD kab.brebes, RKPD kab.brebes.
3. Prosedur perencanan daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan
yang berlaku, melalui musrenbang tingkat desa yang kemudian di
bawa di musrenbang tingkat kecamatan kemudian hasil musrenbang
kecamatan di bawa ke tingkat musrenbang kabupaten.
4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah disini sudah sesuia
dengan aturan yang ada namun strategi dari pemerintah kurang efektif
dan maksimal.
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Foto 1
Musyawarah Rencana pembangunan Tingkat Kecamatan

Foto 2
Staff Bappeda Bidang Perencanaan
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Foto 3
Forum Group Discusion

Foto 4
Kantor Pemerinrah Daerah Kab.Brebes
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Foto 5
Musrenbang tingkat Desa

Foto 5
Wawancara dengan anggota DPRD
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Foto 6
Wawancara dengan Staff Bappeda bidang Perencanaan

