BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1

Tinjauan Pustaka
Implementasi pelaksanaan nilai-nilai good governance menjadi unsur

penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pemerintahan daerah di antaranya
keberhasilan pembangunan di tingkat Kelurahan. Kelurahan menjadi salah satu
bagian sistem pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini
yaitu mendapatkan informasi bagaimana pelaksanaan, penerapan, kendala dan
harapan masyarakat akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good governance
dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Trajeng.
Kajiann pustakan tentangn penelitiann terdahulun bertujuann untukn
mengetahuin

hubungann

antaran

penelitin

yangn

pernahn

dilakukann

sebelumnyan dengann yangn akann dilakukan.n Penelitiann terdahulun yangn
dianggapn relevann olehn penelitin sertan telaahn pustakan ilmiahn yangn
memuatn teori-teorin ataupunn hasiln penelitiann sebelumnyan merupakann haln
yangn sangatn perlun dann dapatn dijadikann sebagain pedomann dalamn
memahamin iden tentangn prinsip-prinsipn Goodn governance,n sertan berdayan
gunan sebagain dasar/n acuann untukn menghindarin duplikasi.n Berikutn inin
penelitin akann memberikann kesimpulann hasiln penelitiann yangn pernahn
dilakukann :
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Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu
N
o
1.

Metode Penelitian
& Teori/
Hasil Penelitian
Pendekatan Konsep
Karnila Haeruddin, Metode
penelitian Hasiln
penelitiann
Adrian Tawai., dan ini adalah deskriptif menunjukkann
bahwan
Muh. Yusuf (2016)
kualitatif
penerapann prinsipn tatan
“Penerapan Prinsip
pemerintahann yangn baikn
Good
governance
(Goodn governance)n padan
Terhadap Efektivitas
Badann
Perencanaann
Perencanaan
Pembangunann
Daerahn
Pembangunan
(Bappeda)n Kotan Kendarin
(Studi Pada Badan
din tinjaun darin 3n prinsipn
Perencanaan
pokokn Goodn governancen
Pembangunan
yaknin
akuntabilitas,n
Daerah
Kota
transparansin dann partisipasin
Kendari)”
sudahn cukupn baik.n Artinyan
bahwan Badann Perencanaann
Pembangunann
Daerahn
(Bappeda)n Kotan Kendarin
Sudahn menerapkann Goodn
governancen
ataun
pemerintahann yangn baik.n
Disisin lain,n efektivitasn
perencananaann
pembangunann din Badann
Perencanaann Pembangunann
Daerahn (Bappeda)n Kotan
Kendarin sudahn memenuhin
tigan dimensin yaitun 1.n
implementatifn
bahwan
perencananaann
pembangunann
yangn
dilakukakann Bappedan Kotan
Kendarin sudahn menyentuhn
keinginann
masyarakatn
dalamn membenahin dann
sarann daerahn yangn majun
dann dalamn perencanaann
Nama Peneliti dan
Judul Penelitian
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2.

Maria
Fransisca
Vina
Febriani
Manaan
(2017)
“Penerapan Prinsip
Good Government
Governance Dalam
Perencanaan,
Pelaksanaan,
dan
Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa
(Studi Kasus Desa
Wijirejo Kecamatan
Pandak Kabupaten

Metode analisis data
pada penelitian ini
adalah
penelitian
deskriptif kualitatif
melalui studi kasus.

pembangunann sudahn dapatn
dikatakann
berhasil,n
2.n
aplikatifn yaitun pelaksanaann
pembangunann sudahn sesuain
dengann
apan
yangn
direncananakan,n walaupunn
adan
yangn
belumn
terealisasi,n tetapin tersebutn
akann
dilanjutkann
lagin
setelahn programn lainn yangn
harusn lebihn diutamakann
selesai.n 3.n n Dalamn
perencananaann
stratejik,n
mekismen
pelaksanaann
perencananaann
pembangunann
yangn
diterapkann din Bappedan
Kotan
Kendarin
tidakn
berbelit-belitn
dann
memudahkann
masyarakatn
dapatn memberikann dampakn
positifn
terhadapn
keberhasilann
pelaksanaann
pembangunan.n Dalamn haln
inin
ketigan
dimensin
menunjukann kategorin baikn
dann memadai.
Dalam penelitian ini penulis
menjelaskan
kronologis
secara
mendetail
bahwa
mekanisme penerapan prinsip
good
Government
Governance
dalam
perencanaan
pengelolaan
Alokasi Dana Desa Wijirejo
yang sudah dilakukan dengan
baik
serta
melibatkan
partisipasi masyarakat, mulai
dari
diadakannya
rapat
Musyawarah
Dusun,
Musyawarah Desa
yang
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Bantul)

3.

Anas
Heriyanto
(2015) “Penerapan
Prinsip-Prinsip Good
governance Dalam
Tata
Kelola
Pemerintahan Desa
Triharjo Kecamatan
Sleman Kabupaten
Sleman”

Penelitian
ini
merupakan
penelitian deskriptif
kualitatif
dengan
teknik
penentuan
subjek
yang
digunakan
adalah
teknik
purposive
serta menggunakan
konsep
UNDP
(United
Nations
Development
Program) dan LAN

dilakukan BPD, kemudian
diadakan
Musrenbangdes
oleh
LPMD
sehingga
ditetapkannnya TPK (Tim
Pelaksana Kegiatan) yang
nantinya akan melaksanakan
kegiatan dalam pelaksanaan
ADD
temuan
dalam
penelitian ini yakni:
1. Penerapan prinsip Good
governance dilaksanakan
dengan
konsep
pembangunan partisipatif,
keadilan,
responsive,
transparansi dalam rangka
mewujudkan pemberdayaan
desa
melalui
forum
Musrenbangdes
2. Dalam
hal
pertanggungjawaban
adminstrasi
keuangan
ditemui beberapa kesulitan
sehingga
masih
memerlukan pendampingan
dari aparat Pemerintah
Daerah guna penyesuaian
perubahan aturan setiap
aturan.
Penerapann
prinsip-prinsipn
goodn governancen dalamn
tatan kelolan Pemerintahann
Desan Triharjon memenuhin
kriterian yangn baikn darin
konsepn LANn dann UNDPn
yaitun
dalamn
penyelenggaraann
Pemerintahann
Desan
Triharjon
transparansin
diwujudkann
melaluin
penyampaiann
informasin
padan pertemuann desa,n
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(Lembaga
Administrasi
Negara)

pemasangann informasin din
papann pengumumann dann
websiten pemerintahn desa.n
Pemerintahn Desan Triharjon
selalun
melibatkann
partisipasin
ataun
keikutsertaann
masyarakatn
dalamn
penyelenggaraann
Pemerintahann
Desa.n
Kepalan
Desan
menyampaikann
Laporann
penyelenggaraann
Pemerintahann Desan setiapn
akhirn tahunn anggarann dann
padan akhirn masan jabatann
sebagain
wujudn
akuntabilitas.n
Apabilan
Perangkatn Desan terbuktin
melanggarn hukumn akann
dikenakann
sanksi,n
Pemerintahn Desan Triharjon
cukupn pekan dann cepatn
tanggapn dalamn menanggapin
aspirasin masyarakatn sertan
menghadapin
persoalann
yangn terjadin dimasyarakat.n
Kepalan Desan mempinn
penyelenggaraann
pemerintahann
dengann
dukungann
kinerjan
perangkatn
desan
yangn
solid.n
adanyan
Kantorn
Pelayanann
Umumn
menjadikann
pelayanann
menjadin lebihn efektifn dann
efisien,n sertan Pemerintahn
Desan
Triharjon
selalun
mengutamakann musyawarahn
mufakatn dengann dilandasin
semangatn
kekeluargaann
sebagain
bentukn
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4.

Sahirman
(2010)
“Penerapan Prinsipprinsip
Good
governance Dalam
Pengelolaan
Dana
Block Grant Melalui
Program P2KP Di
Kelurahan Tuatunu
Indah
Kecamatan
Gerunggang
Kota
Pangkal
Pinang
(Studi Perencanaan
dan
Implementasi

Metode analisis data
pada penelitian ini
adalah
penelitian
deskriptif kualitatif
dengan menekankan
pada pengungkapan
fakta.

penyelesaiann
masalah.n
Hambatann
penerapann
prinsip-prinsipn
goodn
governancen dalamn tatan
kelolan Pemerintahann Desan
Triharjon yaitun tuntutann
perubahann
polan
penyelenggaraann
Pemerintahann Desan sesuain
dengann amanatn UndangUndangn No.n 6n Tahunn
2014n tentangn Desan dann
masalahn pendanaann dalamn
pelaksanaann
berbagain
kegiatann
desa.n
Upayan
Pemerintahn Desan Triharjon
untukn mengatasin hambatann
penerapann
prinsip-prinsipn
goodn governancen dalamn
tatan kelolan Pemerintahann
Desan
Triharjon
yaitun
peningkatann
kapasitasn
kemampuann
Perangkatn
Desan melaluin pendidikann
dan
pelatihann
yangn
berkesinambungann
dann
pembentukann BUMn Desn
(Badann Usahan Milikn Desa).
Pada penelitian ini penulis
menjabarkan kebijakan block
grant serta wujud dari block
grant itu sendiri melalui
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Perkotaan
(P2KP). Penulis memperoleh
poin
penting
bahwa
pelaksanaan good governance
yang paling menonjol adalah
tingkat
perhatian
dan
keterlibatan masyarakatnya
untuk
bersama-sama
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Pembangunan)”

menyukseskan pelaksanaan
program cukup tinggi yang
dapat dilihat bahwa tingkat
swadaya masyarakat dalam
pelaksaaan
proyek-proyek
blok grantada yang mencapai
250% dalam pelaksanaan
proyek pembuatan jembatan
dan penembokan jalan Salim.
al ini menunjukkan bahwa
program blok grant memang
benar-benar
dibutuhkan,
selain
itu
masyarakat
memiliki kesadaran tinggi
sehingga hasil pembangunan
dari
proyek
semakin
bermanfaat
dan
lebih
terawatt. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa interaksi
dalam pengelolaan dan blok
grant dalam partisipasi oleh
stake
holder
telah
menunjukkan
kualifikasi
yang
tinggi,
dalam
transparansi
pengelolaan
kegiatan telah dilakukan
dengan
baik,
dalam
penerapan
akuntabilitas
secara umum telah dilakukan
dengan baik walaupun masih
ada salah satu kegiatan yaitu
simpan pinjam kurang baik,
dalam responsibilitas telah
berjala dengan baik serta
dalam penerapan rule of law
pada
kegiatan
berjalan
dengan baik, namun masih
ada kelemahan dari sisi
pelaporan
yang
belum
maksimal.
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5.

Agni
Shinta
Saraswati
(2017)
“Penerapan Prinsip
Good
governance
Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Di
Kecamatan
Bukit
Bestari”

Penelitian
ini
bersifat
penelitian
deskriptif
dengan
menggunakan
pendekatan
kualitatif.
Konsep
yang
digunakan
adalah
Sistem
Administrasi Negara
Kesatuan Republik
Indonesia (SANKRI)
dan
Lembaga
Administrasi Negara
(LAN)

Padan
penelitiann
inin
penulisn
menemukann
faktorn penunjangn agarn
penerapann
Goodn
governancen dapatn berhasiln
antaran lain:n partisipasin
sudahn
melibatkann
masyarakatn untukn rapat,n
musrembang,n
diadakann
sosialisasi.n
Kepastiann
hukumn dalamn haln SKn
penyelenggaran pemerintahn
sudahn adan ketikan dalamn
pelantikan.n
Transparann
dalann
memberikann
pelayanann
kepadan
masyarakatn sudahn din
tampilkann semuan prosedurn
pelayanann
din
papann
pengumumann ataun bagiann
depann kantor.n Tanggungn
jawabn
penyelenggaran
pemerintahn
sesuai
tugasn
pokokn
dann
fungsinya.n Setiapn aparaturn
pemerintahn
memilikin
tanggungn
jawabn
pelayanan.n Masalahn yangn
seringn
terjadin
din
kecamatann
inin
yangn
sangatn komplekn yaitun
berkaitann
dengann
sertifikatn tanah,n sengketasengketan
tanahn
kecamatan.n
Aparaturn
bekerjan sesuain SOPn dann
tidakn
membeda-bedakann
pelayanann satun orangn
dengann orangn lainnya,n
harusn objektif.n Kecamatann
bukitn besatin sudahn bisan
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dikatakann efektifn dann
efisienn atasn pelaksanakann
adminstrasin
yangn
berkualitasn dann tepatn
sasaran.n
Akuntabilitasn
untukn semuan pegawain
yangn
memilikin
faktan
integritasn bisan tahun apan
sajan
yangn
menjadin
tanggungn jawabn untukn
dikerjakan.n Visin Strategin
“Terwujudnyan Pelayanann
yangn
Prima,n
Meningkatkann
Pembangunann
dann
Pemberdayaann Masyarakatn
yangn
Agamisn
dann
Berbudaya“.n Usaha-usahan
yangn
dilakukann
sebenarnyan sudahn banyakn
terwujudnyan
pelayann
priman bisan ditempuhn
dengann
Pelayanann
administrasi.n
Namunn
penerapann
goodn
governancen
dikatakann
masihn
dalamn
prosesn
karnan beberapan faktorn
penghambatn diantaranya:n
disiplinn pegawain yangn
masihn kurang,n prasaranan
yangn kurangn lengkap,n
masihn adan masyarakatn
yangn merasan kurangnyan
keramahann
pegawain
dalamn
pengurusann
keperluann
administrasi,n
ketersediaann
personiln
(staf)n yangn masihn kurang.
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6.

Bahrur Rozi (2016)
“Penerapan Prinsipprinsip
Good
governance
Pada
Proyek Pembangunan
Jalan Di Dinas Bina
Marga
Kabupaten
Lebak,
Provinsi
Banten”

7.

A. Muh Ikhsan W.R
(2017) “Penerapan
Prinsip-Prinsip Good
governance
Dalam Pelaksanaan

Metode analisis data
pada penelitian ini
adalah
penelitian
deskriptif kualitatif.
Teori
yang
digunakan
adalah
teori Sedarmayanti

Pada penelitian ini, penulis
menyimpulkan
bahwa
penerapan
prinsip-prinsip
Good
governance
pada
pembangunan jalan di Dinas
Bina Marga Kabupaten Lebak
pada realitasnya ternyata
dapat
dikatakan
belum
berhasil,
karena
masih
terdapat
beberapa
permasalahan
seperti
kurangnya
akuntabilitas
kinerja Dinas Bina Marga,
kurangnya
transparansi
terkait anggaran. Penulis
menemukan
faktor
penghambat dalam penerapan
prinsip-prinsip
Good
governance pada Proyek
pembangunan jalan Dinas
Bina Marga Kabupaten Lebak
adalah kurang berkualitasnya
Sumber daya Manusia (SDM)
yang dimilki, anggaran yang
diterima tidak sesuai dengan
kebutuhan
dinas,
masih
kurangnya tingkat kesadaran
terhadap pelanggaran dan
lemahnya supremasi hukum,
yaitu pelanggaran kontraktor
tanpa
dikenakan
sanksi,
terdapat pungutan liar dari
oknum
pegawai
dinas
tersebut sekitar 5 – 10%,
maupun pungutan liar dari
oknum LSM dan wartawan
Penelitian
ini Hasiln
penelitiann
inin
merupakan
menunjukkann
bahwan
penelitian deskriptif pelaksanaann prinsip-prinsip
kualitatif
melalui goodngovernancenkhususnya
studi lapang.
nprinsipn kepastiann hukumn
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Pemerintahan Desa
(Studi Desa Pesse,
Kecamatan DonriDonri,
Kabupaten
Soppeng)”

dann prinsipn transparansin
belumn optimal.n Haln inin
dipengaruhin
olehn
beberapan faktorn antara
lain:n
belumn
adanyan
produkn
hukumn
Pemerintahn Desan yangn
menjaminn
kepastiann
hukumn
mengenain
pelaksanaann
prinsipn
partisipasin
masyarakatn
dann
produkn
hukumn
mengenain
standarn
oprasionaln prosedur,n BPDn
belumn optimaln dalamn
melakukann
pengawasann
dikarenakann
beberapan
anggotan BPDn memilikin
pekerjaann lainn sebagain
petanin ataun peternak.n
Dann jugan aparatn desan
yangn rata-ratan memilikin
tingkatn pendidikann yangn
minimn sehingganseringkalin
belumn
mengetahuin
prosedur-prosedurn
pelayanann
oprasionaln
terhadapn masyarakat,n dann
adanyan
kekosongann
fungsin
sekertaris desan
yangn harusn merangkapn
sebagain Kepalan Desan
membuatn
prosesn
admnistrasin
menjadin
lamban.n
Dann
dalamn
transparansin
pemerintahn
desan tidakn memanfaatkann
saranan yangn mendukungn
prosesn
transparansin
pemerintahn Desa

Sumber: penelitian terdahulu
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Berdasarkann padan penelusurann penelitiann terdahulun yangn telahn
dijelaskann padan tabeln 2.1n tersebut,n makan penelitiann mengenain
“Penerapann Prinsip-Prinsipn Penerapann Goodn governancen Dalamn Prosesn
Perencanaann

Pembangunann

din

Kelurahann

Trajengn

Kecamatann

Panggungrejon Kotan Pasuruan”n memilikin perbedaann dengann penelitianpenelitiann yangn sebelumnya.n Perbedaann antaran penelitiann terdahulun
dengann penelitiann saatn inin dilakukann adalahn lokasin penelitian.n Sebab,n
penelitin mengambiln beberapan penelitiann terdahulun sehinggan lokasinyan
tersebarn din beberapan daerah,n sebagain contohn penelitiann dengann judul
“Penerapan Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Dana Block
Grant Melalui Program P2KP Di Kelurahan Tuatunu Indah Kecamatan
Gerunggang Kota Pangkal Pinang (Studi Perencanaan dan Implementasi
Pembangunan)”. Lokasi penelitian tersebut ada di Kelurahan Tuatunu sementara
penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah di Kelurahan Trajeng.
Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada hasil/ pembahasan penelitian yang
terfokus pada pelaksana (aktor-aktor) yang terlibat pada penerapan prinsip good
governance dalam proses perencanaan pembangunan. Misalnya pada judul
“Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan
Desa (Studi Desa Pesse, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng)”
menunjukkan bahwa dalam pembahasannya penelitiannya meninjau bahwa di
Desa Pesse belum terdapat produk hukum Pemerintah Desa yang menjamin
kepastian hukum mengenai pelaksanaan prinsip partisipasi masyarakat dan produk
hukum mengenai standar oprasional prosedur. Hal tersebut menjadi perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, bahwa semua pembentukan
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organisasi, standar operasional prosedur sampai petunjuk pelaksana maupun
petunjuk teknis telah disusun dan terbentuk melalui peraturan pemerintah.
Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada variabel dependen dan
variabel independen dari masing-masing penelitian terdahulu. Misalnya pada
penelian yang berjudul “Penerapan Prinsip Good Government Governance Dalam
Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (Studi
Kasus Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul). Dibandingkan
dengan penelitian saat ini, menunjukkan perbedaan pada variabel independen.
Variabel dependen penelitian terdahulu yaitu Penerapan prinsip-prinsip Good
Government Governance sedangkan variabel independen pada penelitian
terdahulu adalah Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa. Sementara dalam penelitia sekarang memiliki kesamaan dengan
penelitian terdahulu terletak pada variabel dependen yaitu terletak pada penerapan
prinsip-prinsip good governance, namun pada variabel independen yang
digunakan adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi
Dana Desa. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian sebelumnya
memfokuskan pada penerapan prinsip-prinsip good governance dalam naan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, sedangkan penelitian
saat ini memfokuskan pada proses perencanaan pembangunan kelurahan.
Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada teori yang dipergunakan.
Misalnya pada penelitian terdahulu dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip Good
governance Pada Proyek Pembangunan Jalan Di Dinas Bina Marga Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten” yang menunjukkan bahwa teori yang digunakan untuk
mengukur prinsip-prinsip good governance menggunakan teori Sedarmayanti

39

yang hanya megambil empat indikator/ prinsip untuk mengetahui baik buruknya
penerapan good governance Di Dinas Bina Marga, sementara pada penelitian saat
ini peneliti menggunakan teori UNDP (United Nations Development Programme)
dan World Bank yang menjabarkan bahwa pemerintah yang baik memenuhi
Sembilan indikator/ prinsip. Fokus perbedaan lebih tepatnya dapat ditinjau dari
segi pembahsan masing-masing penelitian. Adapun mengenai prinsip-prinsip yang
diterapkan secara umum pada kedua penelitian memberikan penjelasan yang
sama, yakni terkait pada pemenuhan kepemerintahan yang baik danmengarah
pada komitmen setiap instansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Namun pada focus pembahasan penelitian pada saat ini yakni membahas terkait
proses perencanaan pembangunan yang dilakukan antar instansi bukan hanya
sekedar proyek pembanngunan jalan, melainkan perencanaan pembangunan di
berbagai aspek pembangunan.

2.2

Kerangka Teori
Berikut ini akan diuraikan tentang istilah Good governance, pengertian

Good governance, prinsip-prinsip Good governance, pengertian kebijakan,
pengertian kebijakan publik, bentuk-bentuk kebijakan publik,

formulasi

kebijakan, dan perencanaan pembangunan.
2.2.1

Good Governance

2.2.1.1 Konsep Good Governace
Konsep Governance bukanlah konsep baru, konsep governance sama
luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang Good
governance dapat ditelusuri dari tulisan J. S Endarlin, Governance merupakan
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suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah Government, yang
menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam
mengelola masalah-masalah kenegaraan.29
Kata Good governance dapat dibedakan dari Government. Government,
jika dirunut dari kata dasarnya adalah to govern yang memiliki arti “memerintah”
yakni menguasai atau mengurus Negara atau mengurus daerah sebagai bagian dari
Negara. Government selanjutnya diterjemahkan sebagai pemerintah dan/ atau
pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah menunjuk kepada kesatuan aparatur atau
badan (lembaga), diartikan juga sebagai negara atau negeri atau ditafsirkan juga
sebagai “pengelola atau pengurus”. Sedangkan pemerintahan menunjukan kepada
kegiatan, perbuatan, atau cara memerintah yang adil, pemerintahan demokratis,
pemerintahan diktator dan sebagainya. Istilah government memang cenderung
dipahami sebagai pemerintah, yaitu lembaga eksekutif beserta aparaturnya yang
mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk mengurusi Negara dan
menjalankan kehendak rakyat.
Adapun Governance, meskipun juga memiliki akar kata to govern, tetapi
governance memiliki makna yang berbeda dengan government. Governance
memiliki cakupan yang lebih luas daripada government, dan berdasarkan berbagai
pemaknaan yang telah ditawarkan para pakar, governance merujuk pada tindakan,
proses, atau pola dalam menyelenggarakan pemerintahan. Bintoro Tjokroamidjojo
mengemukakan Governance sebagai terjemahan kata dari memerintah -

29

Setyawan, 2004. ‘Manajemen Pemerintahan Indonesia’. Jakarta: Djambatan. Hal. 223
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menguasai – mengurus – mengelola“. 30 Sedangkan dalam Webster’s New
collegiate Dictionary (1988), dinyatakan governance sebagai “the act or process
of governing”. Dengan rumusan bahasa yang berbeda, Manasan (1999)
mendefinisikan governance sebagai “the manner in which power is exercised in
the management og a country’s economic an social resources for development”.
Dari ketiga definisi tentang governance ini tersirat bahwa dalam governance tidak
hanya dibahas tentang perilaku government, tetapi juga berbagai actor lain yang
terlibat dalam pengelolaan Negara dan hubungan antar aktor-aktor tersebut dalam
kaitan dengan pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Indonesia sendiri good governance dimaknai sebagai sebuah tata
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu good governance akan
melaporkan

nilai-nilai

demokrasi

dan

sikap

keterbukaan.

Kejujuran

perkembangannya, kata ini bergeser menjadi good governance yang berarti cara
mengelola urusan-urusan publik. Secara lebih spesifik lagi, bahwa institusi
governance sendiri meliputi tiga pilar/ domain, yaitu state (negara/ pemerintah),
private sector (sector swasta atau pelaku ekonomi), dan civil society (masyarakat
sipil). Ketiga actor tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya
masing-masing, sehingga terjalin kerjasama (networking atau kolaborasi) untuk
menerapkan kebijakan publik
Konsep governance dengan demikian lebih kompleks jika dibandingkan
dengan government. Dalam government, manajemen penyelenggaraan Negara

30

Tjokraamidjojo, Bintoro. 2000. ‘Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governace Dan
Perwujudan Msyarakat Madani’. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
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dilihat sebagai serba pemerintah. Dalam hal ini pemerintah dinilai sebagai aktor
sentral dalam mobilisasi sumber daya untuk kepentingan pembangunan.
Sedangkan dalam governance pemerintah dipandang sebagai salah satu aktor,
disamping dunia usaha dan masyarakat. Artinya, bahwa sebagai fungsi
pengelolaan masyarakat yang komplek, governance melibatkan koordinasi banyak
pihak di sector publik dan swasta, jadi dengan kata lain pemerintah bukan satusatunya actor dan tidak selalu menjadi pelopor. Hubungan ketiga aktor tersebut
dalam posisi sejajar, setara, saling mengontrol (checks and balances), dan
membentuk struktur jejaring (networking) dalam suatu system sosial politik
Pemerintah atau “Government” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai
berikut: The authoriate direction and administrastion of the affairs of men/
women in a nation, state, city, etc.” Atau dalam Bahasa Indonesia berati
“pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam
sebuah negara, negara bagian, Kota sebagainya”. Bisa juga berati“The governing
body of nation, state, city, etc.” atau lembaga atau badan yang menyelenggarakan
pemerintahan negara, negara bagian, atau kota sebagainya”.31
Sedangkan

istilah

“kepemerintahan“

atau

dalam

bahasa

Inggris

“Governance” yaitu “the act, fact, manner of governing”, yang berati tindakan,
fakta, pola dan kegiatan atau penyelengara pemerintahan”. Dengan demikian
“Governance” adalah suatu kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara
pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan
kepentingan

31

masyarakat

dan

intervensi

pemerintah

atas

kepentingan-

Sedarmayanti. 2012. ‘Good Governance “Kepemerintahan yang Baik”. Bagian kedua Edisi
Revisi. Bandung: Mandar maju. Hal: 2
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kepentingan. 32 Governancen adalahn mekanismen pengelolaann sumbern dayan
ekonomin dann sosialn yangn melibatkann pengaruhn sektorn negaran dann
sektorn non-pemerintahn dalamn suatun usahan kolektif.
Pengertiann inin diasumsikann banyakn aktorn yangn terlibatn dimanan
tidakn adan yangn sangatn dominann yangn menentukann gerakn aktorn lain.n
Pesann pertaman darin terminologyn Governancen membantahn pemahamann
formaln

tentangn

mengakuin

berkerjanyan

bahwan

didalamn

institusi-institusin
masyarakatn

negara.n

terdapatn

Governancen

banyakn

pusatn

pengambilann keputusann yangn berkerjan padan tingkatn yangn berbeda.n
Governancen sebagain prosesn pengambilann keputusann dann prosesn yangn
manan keputusann itun diimplementasikan,n makan analisisn Governancen
difokuskann faktor-faktorn formaln dann informaln yangn terlibatn dalamn
pengambilann keputusann dann implementasinyan sertan strukturn formaln dann
informaln yangn disususunn untukn mendatangkann implementasin keputusan.
Secara

konseptual

pengertian

kata

baik

(good)

dalam

istilah

kepemerintahan yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman:
Pertama, nilai menjunjung tinggi keinginan/ kehendak rakyat, dan nilai–nilai yang
dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional)
kemandirian, pembangunan berkelajutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek
fungsional dari pemerintah yang efektif dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya
untuk mencapai tujuan.

2.2.1.2 Pengertian Good Governace

32

Ibid., hlm. 4

44

Good governance dalam Bahasa Indonesia memiliki arti “kepemerintahan
yang baik”, sebenarnya mempunyai makna sebagai kepengelolaannya atau
kepengarahannya yang baik bukan kepemerintahan yang baik. Pengertian Good
governance menurut Hasibuan menyatakan bahwa: “Goodn governancen adalahn
suatun tatanann kehidupann berbangsan dann bernegaran dimanan polan dann
sikapn tindakn pelaku-pelakunyan dilandasin prinsip-prinsipn dann karakteristikn
tertentun sehinggan menciptakann negaran (pemerintah)n yangn kuat,n pasarn
yangn kompetitifn dann civiln societyn yangn mandiri. 33n Sedangkann menurutn
Worldn

Bankn

mendefinisikann

Goodn

governancen

sebagain

suatun

penyelenggaraann manajemenn pembangunann yangn solidn dann bertanggungn
jawabn yangn sejalann dengann prinsipn demokrasin dann pasarn yangn efisien,n
penghindarann salahn alokasin danan investasi,n dann pencegahann korupsin
baikn secaran politikn maupunn administrasi,n menjalankann disiplinn anggarann
sertan penciptaann legaln andn politicaln framework.34
Menurut UNDP “Governance atau tata pemerintahan memiliki tiga
domain. yaitu: (1) negara atau pemerintahan (state), (2) Sektor wisata atau dunia
usaha nyata (private sektor), (3) masyarakat (society)”. Governance yang
dijalanankan ketiga domain tersebut tidak sekedar jalan melainkan harus masuk
kategori yang baik (good). Perpaduan kata “good” dan “Governance” yang
menimbulkan kosa kata baru yaitu “Good governance”.35 Hal ini juga dijelaskan
oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan Good governance adalah
33

34

35

Hasibuan, Zainal A. 2008. ‘Electronic Government for Good Governance’. Studi Dalam: Jurnal
Sistem Informasi dan manajemen Teknologi Informasi. Volume 1. jakrta: Hilearnindo Madia
Pratama. Hal: 45
Nasirin, Chairun. 2010. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance.
Malang: Indo-press. hal: 42
Nugroho, Riant. 2012. ‘Public Policy’. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Hal: 31
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penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab secara efektif
dan efisien, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara
domain-domain pemerintah, swasta dan masyarakat.36
Selain itu menurut Leach & Percy-Smith mengemukakan bahwa
Governance mengandung pengertian seolah hanya politisi dan pemerintahlah
yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara kita adalah
penerima yang pasif akan tetapi Governance meleburkan perbedaan antara
pemerintah dan yang diperintah karena kita semua adalah bagian dari proses
Governance. 37 Menurut World Bank mengemukakan Governance adalah cara,
yakni cara bagaimana kekuasaan negara digunakan untuk mengelola sumberdaya
ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat.38
Penerapann tatan kepemerintahann yangn baikn din lingkungann
pemerintahann

tidakn

terlepasn

darin

penerapann

sistemn

manajemenn

kepemerintahann yangn merupakann rangkaiann hasiln darin pelaksanaann
fungsi-fungsin manajemenn yangn dilaksanakann secaran profesionaln dann
konsisten.n Penerapann sistemn manajemenn tersebutn mampun menghasilkann
kemitraann positifn antaran pemerintah,n dunian usahan swasta,n dann
masyarakat.n Dengann demikian,n instansin pemerintahn dapatn memberikann
pelayanann priman kepadan masyarakat. Jadin padan dasarnyan wujudn Goodn
governancen adalahn penyelenggaraann pemerintahann negaran yangn solidn
dann bertanggungjawabn sertan efisienn dann efektif, dengan menjaga

36
37

38

Nasirin, op.cit.
Sumarto, Hetijah Sj. 2004. ‘Inovasi, Partisipasi dan Good Governance’. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia. Hal: 2
Wasistiono, Sadu. 2002. Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung:
Fokus Media. Hal: 30
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kesinergisann interaksin yangn konstruktifn din antaran domein-domeinn negara,
sektorn swastan dann masyarakat. Adan tigan aktorn yangn terkaitn din dalamn
konsepn Governance,n yaknin negara,n sektorn swastan dann masyarakat.
Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusanurusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencangkup seluruh
mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok
masyarakat mengutamakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum,
memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.
Governancen merupakann prosesn lembaga-lembagan pelayanan, mengelolan
sumbern dayan publikn dann menjaminn realitan hakn asasin manusia.n Dalamn
konteksn inin Goodn governancen memilikin hakikatn yangn sesuain yaitun
bebasn darin penyalahgunaann wewenangn dann kekuasaan.n
Sedangkann yangn dimaksudkann dengann Goodn governancen adalahn
hubungann sinergisn dann konstruktifn antaran ketigan sektorn tersebut.n
Dengann demikiann yangn disebutn dengann Goodn governancen sesungguhnyan
adalahn kordinasin bahkann sinergisn kepengelolaann yangn baikn antaran
Governancen din sektorn publikn (pemerintahan)n dengann Governancen din
sektorn

masyarakat,n

terutaman

swasta,n

sehinggan

dapatn

dihasilkann

transaksionaln outn putn melaluin mekanismen pasarn yangn palingn ekonomisn
darin kegiatann masyarakat.n Penerapann Goodn governancen tidakn sajan
dituntutn suatun birokrasin publikn yangn efisienn dann efektif,n melainkann
jugan padan sektorn swastan yangn efisienn dann kompetitif. Walaupunn
tanggungjawabn utaman implementasin tatan pemerintahann yangn baikn adan
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din tangan pemerintah, sektorn swastan dann sektorn masyarakatn mempunyain
peranann dann kontribusin yangn signifikann terhadapn implementasin tatan
pemerintahann din suatun negara.
Relevansi good governance di tingkat Kelurahan dipahami juga sebagai
Desa sebagaimana dikemukakan oleh Dwipayana dan Sutoro bahwa good
governance adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi
Kelurahan atau Desa. Karena secara substansive desentralisasi dan otonomi desa
bukan hanya masalah pembagian kewenangan antara level pemerintahan,
melainkan sebagai upaya membawa Negara lebih dekat dengan masyarakat. Oleh
karena itu, good governance sebagai basis penyelenggara otonomi lokal harus
mampu memberikan makna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal sendiri. 39
Untuk membangun kondisi tersebut, dibutuhkan sebuah proses perluasan
ruang publik melalui dialog-dialog (forum keluarga atau rembug Kelurahan yang
semakin dinamis dan berkelanjutan). Karena melalui forum-forum seperti ini akan
terjadi proses permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan kebaikan bersama
yang hasilnya dipergunakan sebagai turan main dalam pengelolaan kepentingan
publik di Kelurahan.

2.2.1.3 Prinsip-Prinsip Good governance
Kunci utama memahami Good governance adalah pemahaman atas
prinsip-prinsip di dalamnya. Menurut UNDP menguraikan ada 9 prinsip-prinsip
Good governance yang diurai satu persatu yaitu: (1) partisipasi masyarakat (2)
Tegaknya supermasi hukum (3) Transparansi (4) Peduli pada Stakeholder (5)

39

Ari Dwipayana dan Sutoro Eko. 2003. ‘Membangun Good Governance di Desa’. Yogyakarta:
IRE Press. Hal. 16
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Berorientasi pada Konsensus (6) Kesetaraan (7) Efektivitas dan efisiensi (8)
Akuntabilitas (9) Visi Strategis.40
1. Partisipasi Masyarakat
Semua masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik
secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang
mewakili kepentingan mereka. Setiap orang atau setiap warga negara memiliki hak
suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung
maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.
Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat
dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum
Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan haruslah berkeadilan
ditegakkkan dan dipatuhi secara utuh, terutama tentang aturan hukum tentang hak
asasi manusia. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,
termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi
Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh
proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh
pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihakpihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti dan dipantau, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan
evaluasi.

40

Nasirin, op.cit., hal: 43
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4. Peduli pada Stakeholder
Pelaksanaann aktivitasn pemerintahann selalun mempunyain tujuann
ideal,n yaitun tercitanyan suatun sistemn pemerintahann yangn ideal,n antaran
lainn ditandain dengann terciptanyan hubungann harmonisn antaran unit-unitn
pemerintahann yangn adan dengann masyarakatn sertan pemerintahn mengayomin
secaran politikn dann hukumn kepentingann wargan negara,n dann pemerintahn
dipercayan olehn publikn karenan diakuin sebagain pemerintahn yangn bersihn
dann berwibawa.n Lembaga-lembagan dann seluruhn prosesn pemerintahann
harusn berusahan melayanin semuan pihakn yangn berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus
Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang
berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang
terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat. Pemerintahn yangn baikn (Goodn
Governance) akann bertindakn sebagain penengahn (mediator)n bagin berbagain
kepentingann yangn berbedan untukn mencapain konsesusn ataun kesepakatann
yangn terbaikn bagin kepentingann masing-masingn pihak,n dann jikan mungkinn
jugan diberlakukann terhadapn berbagain kebijakann dann prosedurn yangn kann
ditetapkann pemerintah.
6. Kesetaraan
Semuan wargan masyarakatn mempunyain kesempatann memperbaikin
dann mempertahankann kesejahteraann mereka. Pemerintahan yang baik akan
memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan
dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
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7. Efektivitas dan efisiensi
Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan
sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melaui pemanfaatan yang
sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas
Para pengambil keputusan (decision makers) dalam organisasi sektor
pelayanan

memiliki

pertanggungjawaban

(akuntanbilitas)

kepada

publik

(masyarakat umum) sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).
Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan
organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.
9. Visi Strategis
Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke
depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta
kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan
tersebut. Mereka juga memahami aspek-aspek histories, kultur, dan kompleksitas
sosial yang mendasari perspektif mereka.
Tentang Good Governace memiliki 9 prinsip selain dikemukakan oleh
UNDP, World Bank juga menjelaskan adanya 9 prinsip yaitu:41
a. Pertama partisipasi masyarakat: Semua warga masyarakat mempunyai suara
dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui
perwakilan

lembaga-lembaga

perwakilan

yang

sah

yang

mewakili

kepentingannya. partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan

41

Sedarmayanti, 2004. ‘Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua:
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kebebasaan berkumpul dan mengungkap pendapat, serta kepastian untuk
berpartisipasi.
b. Kedua tegaknya supermasi hukum: Kerangka hukum harus adil dan
diberlakukan tidak pandangbulu, termasuk hukum-hukum yang menyangkut
hak asasi manusia.
c. Ketiga transparasi: Transparasin dibangunn atasn dasarn informasin yangn
bebas.n seluruhn prosesn pemerintah,n lembaga-lembaga,n dann informasin
yangn perlun dapatn diaksesn olehn pihak-pihakn yangn berkepentingann
dann informasin yangn tersedian harusn memadain agarn dapatn dimengertin
dann dipantau.n
d. Keempatn pedulin dann stakeholder:n Lembaga-lembagan dann seluruhn
prosesn pemerintahn harusn berusahan melayanin semuan pihakn yangn
berkepentingan.n
e. Keliman berorientasn padan konsensus:n Tatan pemerintahann yangn baikn
menjembatanin

kepentingan-kepentingann

yangn

berbedan

demin

terbangunyan suatun konsensusn menyeluruhn dalamn haln apan yangn
terbaikn bagin kelompok-kelompokn masyarakat,n dann bilan mungkin,n
konsensusn dalamn haln kebijakan-kebijakann dann prosedur-prosedur.n
f. Keenamn

kesetaraan:n

Semuan

wargan

masyarakatn

mempunyain

kesempatann memperbaikin ataun mempertahakann kesejateraan.n
g. Ketujuhn efektifitasn dann efesien:n Proses-prosesn pemerintahann dann
lembaga-lembagan membuahkann hasiln yangn sesuain dengann kebutuhann
masyarakatn dann menggunakann sumbern dayan tersebutn seoptimaln
mungkin.n
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h. Kedelapaann akuntabilitas:n Paran pegambiln keputusann pemerintah,n
sektorn swastan dann organisasin masyarakatn bertangungn jawab,n baikn
kepadan masyarakatn maupunn kepadan paran yangn kepentingan.
i.

Kesembilan visi strategis: Paran pemimpinn dann masyarakatn memilikin
perspektifn yangn luasn dann jauhn kedepann atasn tatan pemerintahann
yangn baikn dann pembangunann manusia.n sertan kepekaann akann apan
sajan yangn dibutuhkann untukn memujudkkann perkembanagann tersebut.
Menurut Safari Nugraha yang lebih banyak menekan akan pentingnya

pelaksanaan dan prateknya Governace yang baik dalam suatu negara merupakan
nilai ideal yang harus oleh semua pihak disuatu negara. Untuk memujudkan ideal
tersebut, Good Governace karateristik yaitu: (1) Particaption (2) Rule Of Law (3)
Transparantrcy (4) Responsiveness (5) Consensus Oriented (6) equty and
inclusiveness (7) Effetiveness and efficinty (8) Accountabilitiy.42
Prinsip-prinsipn yangn melandasin konsepn tatan pemerintahann yangn
baikn sangatn bervariasin darin satun institusin ken institusin lain,n darin satun
pakarn ken pakarn lainnya.n Namunn palingn tidak,n adan sejumlahn prinsipn
yangn dianggapn sebagain landasann Goodn governance,n yaitun akuntabilitas,n
transparansi,n dann partisipasin masyarakat.43n Selainn itun juga,n Goodn
governancen yangn efektifn menuntutn adanyan koordinasin dann integritas,n
profesionalismen sertan etosn kerjan dann moraln yangn tinggin darin ketigan
pilarn yaitun pemerintah,n masyarakatn madani,n dann pihakn swasta.n Dalamn
teorin dann praktekn pemerintahann modernn diajarkann bahwan untukn
42

Dwiyanto, Agus. 2008. ‘Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik’. Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press. Hal: 12-13
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menciptakann Then Goodn governance,n terlebihn dahulun perlun dilakukann
desentralisasin

pemerintahan.

Kelembagaann

yangn

responsiven

harusn

transparann dann berfungsin sesuain dengann aturann hukumn dann perundangundangann yangn berlakun agarn keberfungsiannyan itun dapatn bernilain dann
berkeadilan.
Winarnon menyebutkann sebenarnyan Goodn governancen berkenaann
dengann masalahn bagaimanan suatun organisasin ditatan dann bagaimanan
tatanaann tersebutn berproses.n Jadin prinsipnyan adalahn apakahn implementasin
sudahn sesuain dengann rencanan dann hasiln yangn diperolehn benarn
bermanfaatn bagin masyarakat.n Berkaitann dengann pemerintahn yangn
dikelolan siapan sajan yangn mempunyain kualifikasin profesionaln mengarahn
kepadan kinerjan SDMn yangn adan dalamn organisasin publikn sehinggan
dalamn penyelenggaraann Goodn governancen didasarkann padan kinerjan
organisasin publikn yaitun responsivitasn (responsivinies),n responsibilitasn
(responsibility),n dann akuntabilitasn (accountability).44
Penerapan Good governance kepada pemerintah adalah ibarat warga
negara memastikan bahwa mandat, wewenang, hak dan kewajiban telah dipenuhi
sebaik-baiknya. Arah kedepan Good governance adalah pemerintahan yang
proposional, bukan dalam arti pemerintah yang dikelola oleh para teknokrat, oleh
siapa saja yang mempunyai kualifikasi profesional, yaitu mereka yang
mempunyai ilmu pengetahuan, yang mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan
menjadi skill dan dalam pelaksanaannya berdasarkan etika dan moralitas yang
tinggi. Agenda selanjutnya adalah Good governance sebagai sebuah upaya baik
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untuk meningkatkan pemerintah disetiap tingkat, namun demikian, harus disadari
tujuan dari Good governance untuk menjalankan pekerjaan pemerintah yang baik
yang bersih berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan
atau penyelewengan dalam pelaksanaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.2.2 Kebijakan Publik
2.2.2.1 Pengertian Kebijakan
Menurut Wibawa (2011) mengutip pendapat beberapa pakar sebagai
berikut :45
Carl Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan
tertentu, yang memberikan hambatan–hambatan atau kesempatan–kesempatan
dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau
maksud tertentu. Kemudian Richard Rose berpendapat bahwa kebijakan adalah
serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan berserta sekoensi–
koensinnya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang berdiri–
sendiri.
Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih
oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sedangkan James E.
Anderson berpendapat bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai
maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau beberapa aktor guna mengatasi suatu
masalah. Selanjutnya Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan memberikan arti
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kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktekpraktek yang terarah.
Pengertian berikutnya dikemukakan oleh James A. Ander, bahwa
kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu. Amara Raksasataya mengemukakan
kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu
tujuan.46 Menurut Harbani menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu hasil
analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada
keputusan tentang alternatif terbaik, sehingga konsep kebijakan menjadi suatu
rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Oleh
karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu:47
1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
2. Taktik atau strategi yang diarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata
dari taktik atau strategi.

2.2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik
Menurut Eyestone menjelaskan bahwa kebijakan publik ialah “the
relationship of grovernmental unit to its environment” (antara hubungan yang
berlangsung di antar unit/satuan pemerintahan dengan lingkunganya).48 Salah satu
definisi mengenai kebijakan publik juga diberikan oleh Robert Eyeston,
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mengatakan bahwa “kebijakan publik ‘secara luas’ dapat didefinisikan sebagai
hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.49
Sementara itu menurut Chandler dan Plano berpendapat tentang kebijakan
publik bahwa: ”Kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap
sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau
pemerintah”.50 Thomas R. Dye menyatakakan bahwa “kebijakan publik adalah
apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.51
Walaupunn definisin Dyen inin cukupn akurat,n namunn sebenarnyan belumn
cukupn memadain mendeskripsikann kebijakann publikn sebabn kemungkinann
masihn terdapatn perbedaann yangn cukupn besarn antaran apan yangn inginn
dilakukann olehn pemerintahn dengann apan yangn sebenarnyan dilakukan.n Din
sampingn itu,n konsepn inin bisan mencakupn tindakan-tindakann sepertin
pengangkatann pegawain barun ataun pememberiann izinn ataun lisensin yangn
biasanyan tindakan-tindakann tersebutn tidaklahn dianggapn sebagain masalahmasalahn kebijakann karenan sebenarnyan beradan din luarn kebijakann publik.n
Kebijakann publikn sebagain responn suatun sistemn politikn melaluin
kekuasaann pemerintahn terhadapn masalah-masalahn masyarakat.n Dengann
katan lain,n kebijakann publikn adalahn keputusann pemerintahn gunan
memecahkann masalahn publik.n Keputusann itun bisan berimplikasin padan
tindakann maupunn bukann tindakan.n Katan “publik”n dapatn berartin
masyarakatn dann perusahaan,n bisan jugan berartin negaran ataun sistemn
politikn sertan administrasi. Sementaran “pemerintah”n adalahn orangn ataun
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sekelompokn orangn yangn diberin mandatn olehn seluruhn anggotan suatun
sistemn politikn untukn melakukann pengaturann terhadapn keseluruhann sistem.
Sedangkan menurut William N. Dunn mengemukakan bahwa: ”Kebijakan
publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang
dibuat oleh lembaga-lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang
menyangkut tugas pemerintah”.52 Definisi dari W. I Jenkis merumuskan
kebijaksanaan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang
diambil oleh seorang aktor politik atau sekolompok aktor politik berkenaan
dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu
situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam
batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut 53. Sementara itu
menurut Chaizi Nasucha yang berpendapat tentang makna kebijakan publik yaitu:
“Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu
kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum”. 54
Sesuai dengan definisi kebijakan publik menurut para ahli diatas, maka
dapat dikatakan bahwa: (1) kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa
tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan publik harus berorientasi kepada
kepentingan publik, (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif
untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan
publik. kebijakan publik dapat diartikan pula sebagai kebijakan yang
dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat
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pemerintah. Dalam kaitan dengan hal ini, aktor-aktor bukan pemerintah/swasta
tentunya dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.
Kebijakan selalu mencakup struktur yang mendua, disatu sisi kebijakan
memiliki dimensi instrumental dalam menghasilkan keputusan, program dan hasil
lainnya dengan nilai yang diyakini para pembuat kebijakan sebagai perangkat
hubungan dalam kebijakan melalui jalur komunikasi norma etika dan moral.

2.2.2.3 Konsep Kebijakan Publik
Konsep kebijakan publik menurut Wahab sebagai berikut: Pertama,
kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah
pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan
menyimpang yang secara acak. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas
tindakan–tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu
yang dilakukan oleh pejabat–pejabat pemerintah, dan bukan keputusan–keputusan
yang berdiri sendiri. Ketiga, kebijakan itu apa yang nyatanya dilakukan
pemerintah dalam bidang–bidang tertentu. Keempat, kebijakan publik mungkin
berbentuk positif, mungkin pula negatif. 55
Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif mungkin akan mencakup
beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi
penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia
kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk
tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah
dimana campur tangan pemerintah itu sebernarnya justru amat diperlukan.
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2.2.2.4 Bentuk Kebijakan Publik
Menurut Nugroho (2006) bentuk kebijakan publik secara sederhana dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: (1) Kebijakan publik bersifat makro atau
umum, atau mendasar yaitu kelima peraturan yang disebut diatas. (2) Kebijakan
publik bersifat meso atau menengah, atau penjelasan pelaksaanaan. Kebijakan ini
berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan Gubernur, peraturan
Bupati, peraturan Wali Kota. Kebijakan dapat pula berbentuk surat keputusan
bersama atau SKB antar Menteri, Gubenur, dan Bupati, Wali Kota. (3) Kebijakan
publik bersifat mikro adalah kebijakan mengatur pelaksanaan atau implementasi
dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakan adalah Peraturan yang dikeluarkan
aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.56
Perlu disadari kebijakan memerlukan sumber daya atau resources.
Menurut Yeremias T. keban memperkenalkan prioritas dalam pemetaan isu
kebijakan pembangunan negara yang berkembang menjadi empat zona, yang
masing–masing memerlukan penanganan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:57
Tabel 2.2 : Kebijakan dalam pembangunan dalam empat zona
NILAI YANG DIKEJAR
MUDAH DISETUJUI

SULIT DISETUJI

1. COMPUTATION ZONE

2. NEGOTIATING ZONE

3. JUDGEMENT ZONE

4. INSPIRATION ZONE

CARA YANG DIGUNAKAN SULIT MUDAH
Sumber: Nugroho (2006: 39)
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Berdasarkan kebijakan dalam pembangunan ada 4 zona di atas maka dapat
diuraikan tersebut mencakup masalah pembanguna fisik seperti pembangunan
jalan, jembatan, gedung, sebagainya berada pada zona satu, computation zone. Hal
ini merupakan sisi kebijakan yang mudah disetujui nilainya dan mudah pula
melaksanakannya. Zona dua negosiasi. Masalahya yang ada disini sulit untuk
disetujui tetapi caranya masih muda. Masalah terbesar adalah terbanyak, terberat
dan terdasar jusru berada di zona ketiga dan keempat. Zona ketiga adalah
kemiskinan. Zona empat, lebih sulit lagi. Sulit disetujui dan sulit pula caranya.

2.2.2.5 Pengertian Formulasi Kebijakan
Menurut Wiliam N. Duhn masalah-masalah kebijakan adalah produk
pemikiran, yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah, yang
diabtraksikan dari situasi oleh para analisis. 58 Sedangkan menurut Lembaga
Administrasi Negara (LAN) perumusan masalah merupakan fase penelitian
kebijakan dimana para analisis menelaah berbagai forulasi masalah yang saling
berbeda dari perilaku kebijakan, tidak dapat dipungkiri merupakan kegiatan yang
paling penting, dari para analisis kebijakan.59
Padan dasarnyan adan empatn belasn macamn modeln perumusann
kebijakan,n dann keempatn belasn modeln tersebutn dikelompokkann kedalamn
duan modeln yaitun modeln eliten dann modeln pluralis.n Modeln eliten
merupakann modeln yangn dipengaruhin kontinentalisn yangn terdirin darin
modeln kelembagaann (institutional),n modeln prosesn (process),n modeln
kelompokn (group),n modeln elitn (elite),n modeln rasionaln (rational),n modeln
58
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inkrementaln (incremental)n dann modeln pengamatann terpadun (mixedn
scanning).n Sementaran modeln pluralisn yaitun modeln yangn dipengaruhin
olehn anglo-saxonisn yaitun modeln teorin permainann (gamen theory),n modeln
pilihann publikn (pilihann publik),n modeln sistemn (system),n modeln
demokratisn (democratic),n modeln deliberatifn (deliberative),n modeln strategisn
(strategic),n dann modeln tongn sampahn (garbagen can).60
Menurut Wiliam N. Dunn menjelaskan beberapa sifat atau ciri khas dari
masalah kebijakan, sebagai berikut: (1) Saling ketergantungan dari masalah
kebijakan. Masalah dalam satu bidang, kadang–kadang mepengaruhi masalah–
masalah kebijakan di dalam bidang lainnya. (2) Subyektifitas dari masalaha
kebijakan.

Kondisi eksternal

yang

menimbulkan sesuatu permasalahan,

didenfinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan evaluasi secara selektif. (3) Sifat
perbuatan dari masalah. Masalah-masalah kebijkan hanya mungkin ketika
manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa
situasi masalah. (4) Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk
suatu masalah, sebagaimana terdapat banyak dedifinisi terdapat masalah tersebut.
Masalah dan solusi, berada dalam perubahan–perubahan yang konstan, dan
karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. 61
Dilihat dari rumit tidaknya masalah, dapat dibedakan masalah-masalah :
(a) Sederhana (well-structrured) masalah melibatkan satu atau beberapa pembuat
keputusan dan seperangkat kecil alternatif–alternatif kebijakan. Kegunannya
mencerminkan consensus pada tujuan–tujuan jangka pendek yang secara jelas
diurutkan dalam tatanan pilihan pembuatan keputusan. (b) Agak sederhana
60
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(moderatel-structured) masalah–masalah yang melibatkan satu atau beberapa
pembuat keputusan dan sejumlah alternatif yang secara relatif terbatas.
Kegunaanya mencerminkan konsensus pada tujuan–tujuan jangka pendek yang
diurutkan secara jelas. (c) Rumit (il –structured) masalah–masalah yang
mengikutsertakan banyak pembuatan keputusan yang kegunaannya tidak
diketahuhi atau tidak mungkin untuk diurutkan secara konsisten. Jika masalah–
masalah yang sederhana mencerminkan consensus, maka karateristik utama dari
masalah yang rumit adalah konflik diantara tujuan–tujuan yang saling
bertentangan. Alternatif–alternatif kebijakan dan hasilnya dapat juga tidak
diketahuhi, karena tidak mungkin memperlihatkan resiko dan ketidakpastian. 62

2.2.2.6 Teknik Perumusan Masalah Kebijakan
Teknik perumusan masalah menurut William N. Dunn diawali dengan
prasyarat perumusan masalah adalah pengakuan atau “dirasakan keberadaan”
suatu sistem masalah. Selanjutnya dari situasi masalah ditemukan peta masalah
berupa setumpuk masalah yang saling terkait. Kumpulan masalah yang semua
masalah yang diidentifikasi itu lalu diangkat untuk dipecahakan secara serentak,
tetapi harus didefinisikan dulu masalah mana yang menjadi masalah publik. 63
Berkaitann

dengann

prosesn

perumusann

kebijakan,n

Abidinn

mengungkapkann bahwan prosesn perumusann kebijakann publikn dapatn
menggunakann pendekatann ataun melaluin modeln yangn dinamakann dengann
Kerangkan Prosesn dann Lingkungann Kebijaksanaann (KPLK).n Kerangkan

62
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prosesn tersebutn menggambarkann prosesn kebijakann dalamn tigan dimensi,n
antaran lainn dimensin luar,n dimensin dalamn dann tujuan.n Diantaran dimensin
luarn dann dimensin dalamn terdapatn jaringann keterkaitann (linkages)64
Elemenn

luarn

adalahn

bagiann

luarn

darin

organisasin

yangn

mempunyain pengaruhn yangn menentukann terhadapn rumusann kebijakan.n
Dimensin dalamn adalahn bagiann dalamn darin dalamn suatun organisasi,n
elemen-elemenn yangn beradan din dalamn sistemn inin terdirin atasn strukturn
organisasi,n sumbern dayan manusia,n dann saranan organisasi,n termasukn
peralatann dann teknologin yangn dikuasainya.n Keterkaitann ataun linkages,n
yaitun pertaman keterkaitann yangn ditujukann untukn memperolehn dukungann
keabsahann ataun legitimasin (enablingn linkages),n keduan adalahn keterkaitann
sumbern dayan yangn diperlukann dalamn perumusann kebijakan.n
Terkaitn dengann sumbern dayan yangn diperlukann dalamn prosesn
kebijakan,n Nugrohon mengemukakann terdapatn keterbatasann sumbern dayan
dalamn prosesn kebijakann publik,n antaran lainn keterbatasann sumbern dayan
waktu,n kemampuann sumbern dayan manusia,n keterbatasann kelembagaan,
keterbatasann danan ataun anggaran,n dann keterbatasann yangn bersifatn teknisn
yaitun kemampuann menyusunn kebijakann itun sendiri. 65

2.2.3 Perencanaan Pembanguan
2.2.3.1 Pengertian Perencanaan
Din dalamn perencanaan,n terkandungn rumusann mengenain tujuantujuann ataun sasarann yangn inginn dicapai,n pendayagunaann segenapn
64
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sumbern daya,n baikn manusian maupunn materiln (humann andn materialn
resources)n sertan waktun (time).n Sebagain fungsin utama,n makan seluruhn
kegiatann manajemenn tidakn akann terlepasn darin perencanaan.n Keberhasilann
aktivitasn organisasin ditentukann olehn bagaimanan perencanaann itun disusun.
Menurut Tjokroamidojo, perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada
dua hal, yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan
konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai
yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan
diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tujuan tersebut.66
Sedangkan menurut Robinson perencanaan adalah menempatkan suatu tujuan dan
memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan.67
Perencanaann tidakn lainn darin susunann (rumusan)n sistematikn
mengenain langkahn (tindakan-tindakan)n yangn akann dilakukann din masan
depan,n

dengann

didasarkann

padan

pertimbangan-pertimbangann

yangn

seksaman atasn potensi,n faktor-faktorn eksternaln dann pihak-pihakn yangn
berkepentingann dalamn rangkan mencapain suatun tujuann tertentu.n Dalamn
pengertiann ini,n termuatn hal-haln yangn merupakann prinsipn perencanaan,n
yaknin:n (1)n apan yangn akann dilakukan,n yangn merupakann jabarann darin
visin dann misi;n (2)n bagaimanan mencapain haln tersebut;n (3)n siapan yangn
akann melakukan;n (4)n lokasin aktivitas;n (5)n kapann akann dilakukan,n
berapan lama;n dann (6)n sumbern dayan yangn dibutuhkan.
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Menurut Friedman dalam Glasson (1974: 5) yang dikutip Robison
perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial ekonomi, untuk
menghasilkan sesuatu di masa depan. 68 Perencanaan adalah upaya institusi publik
untuk membuat arah kebijakan pembanguan yang harus dilakukan disebuah
wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan dengan keunggulan dan
kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.69
Sedangkan pengertian pembangunan adalah upaya multidimensional yang
meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial,
sikap masyarakat, serta intitusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal
yaitu pertumbuhan ekonomi, yaitu penanganan ketimpangan pendapat serta
perluasan kesempakatan kerja.70 Menurut Siagian dalam Riyadi pembangunan
adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang
berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah,
menuju modernitas dalan rangka pembniaan bangsa (Nation building). Sedangkan
Ginanjar Kartasasmita dalam Riyadi pembangunan adalah suatu proses perubahan
kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakuakan secara terencana.71
Dari uraian diatas perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai
suatu proses perumusan alternatif-alernatif atau keputusan-keputusan yang
didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan diguanakan sebagai bahan
untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan aktivitas masyarakat, baik bersifat
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fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai
tujuan yang lebih baik lagi.

2.2.3.2 Ciri Perencanaan Pembangunan
Tujuan

perencanaan

pembangunan

disebut

juga

tujuan-tujuan

pembangunan (development objectives). Adanya usaha mencapai tujuan-tujuan
pembangunan tertentu ini merupakan ciri–ciri perencanaan pembangunan. Ciriciri perencanaan pembangunan yang bersifat usaha mencapai tujuan-tujuan
pembangunan bersifat pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong
pembangun (agent of development). Oleh karena itu perencanan pembangunan
umumnya dilakukan oleh negara-negara lain terutama negara-negara sosialis,
bahkan juga negara–negara maju dengan sektor swasta yang kuat, juga melakukan
suatu perencanaan pembangunan.72
Ciri-ciri perencanaan pembangunan antara lain; Pertama dari suatu
perencanan pembanguan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk
mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (steady sosial economic
growth). Kedua adalah usaha untuk mencerminkan dalam recana untuk
menigkatkan pendapatan per kapita. Ketiga dalah usaha untuk mengadakan
perubahan

struktur

sosial.

Keempat

yang

terdapat

dalam

perencanan

pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja, kecuali usaha menangulangi
adanya penganguran dan pengangguran tak kentara di negara-negara baru
berkembang, juga diupayakan perluasan kesempatan kerja untuk menampug
masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi73.
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Sedangkan menurut Widodo(2006), ciri-ciri perencanan pembangunan
sebagai berikut: (a) perencanaan yang berisi upaya untuk mencapai perkembangan
ekonomi yang kuat yang akan tercermin dalam pertumbuhan ekonomi positif, (b)
berisi upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, (c) berupaya
untuk melakukan perubahan struktur perekonomian, (d) bertujuan untuk
meningkatkan kesempakatan kerja bagi masyarakat, (e) terjadinya pemerataan
pembangunan (distributive justice).74
Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan terdapat 5 (lima) hal
pokok yang perlu diketahui, yakni :
a) Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat yang
dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan,
dalam hal ini sumber daya ekonomi dan sumber daya lainnya.
b) Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.
c) Kebijaksanaan dan cara mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan
melihat pembangunan sumber dan pemilihan alternatif yang terbaik.
d) Penterjemahan dalam program atau kegiatan usaha yang konkrit.
e) Jangka waktu pencapaian tujuan.

2.2.3.3 Proses Perencanan Pembangunan
Prosesn perencanaann dalamn manajemenn merupakann aktivitasn yangn
berusahan memikirkann apan sajan yangn akann dikerjakannya,n berapan ukurann
dann

jumlahnya,n

siapan

sajan

yangn

akann

melaksanakann

dann

mengendalikannyan agarn tujuann organisasin dapatn tercapai.n Gagasann
mengenain perencanaann padan awalnyan berkembangn darin pemikirann
74
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ekonomin yangn didasarkann padan masalahn kebutuhan,n yaknin bagaimanan
pengaturann sumber-sumbern yangn terbatasn darin suatun kebutuhann yangn
besar,n luasn dann terusn berkembang.n Dalamn konteksn inin termuatn dimensin
kalkulasi,n prediksin dann pengaturan.n
Perencanaann pembangunan, baikn itun perencanaann nasionaln maupunn
perencanaann daerah, dapatn dilakukann dengann duan cara,n yaitun pendekatann
sektoral dan pendekatan regional (wilayah).75 Sedangkan Pasaribu memberikan
penjelasan Perencanaan pembangunan dapat dibedakan menjadi beberapa
tingkatan, yakni: “rencana” yang terkait dengan ekonomi sebagai suatu
keseluruhan dibagi dalam sektor-sektor utama (perencanaan sektoral) dan dapat
terjadi dalam wilayah-wilayah (perencanaan regional); dan “program” yang
terkait penentuan secara lebih detail yaitu berupa tujuan-tujuan khusus yang harus
dicapai dalam berbagai sektor atau wilayah; dan “proyek” merupakan komponenkomponen individual yang dapat bersama-sama menjadikan suatu program. 76
Pendekatann sektoraln memfokuskann perhatiannyan padan sektor-sektorn
kegiatann yangn adan din wilayahn tersebutn dann mengelompokkann kegiatann
ekonomin menurutn sektor-sektorn yangn sejenis.n Sedangkann pendekatann
wilayahn (regional)n melihatn pemanfaatann ruangn sertan interaksi-interaksin
berbagain kegiatann dalamn ruangn suatun wilayah.n Dengann demikian,n
pendekatann wilayahn melihatn perbedaann fungsin ruangn yangn satun dengann
ruangn lainnyan dann mengamatin bagaimanan ruangn itun salingn berinteraksin
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untukn diarahkann ken arahn pencapaiann efisiensin dann kenyamanann yangn
optimaln demin kemakmurann daerahnya.n
Pendekatann wilayahn (regional)n memandangn wilayahn sebagain
kumpulann darin bagian-bagiann wilayahn yangn lebihn keciln dengann potensin
dann dayan tarikn sertan dayan dorongn yangn berbeda-beda,n yangn
mengharuskann merekan menjalinn hubungann untukn mendapatkann manfaatn
yangn sebesar-besarnya.n Mengembangkann dann membangun suatun wilayahn
harusn meliputin berbagain daerahn pinggirann sehinggan dapatn menciptakann
manfaatn potensin ekonomin daerahn dann wilayahn yangn padan saatnyan
menciptakann dayan saingn ekonomin yangn kuatn untukn wilayahn tersebut.n
Pendekatann wilayahn (regional)n padan perencanaann pembangunann
kabupaten/kotan merupakann suatun keharusan, jikan kabupaten/kotan inginn
mencapain hasiln yangn optimaln dann efisien. Namun, pendekatann regionaln
harusn dipadukann dengann pendekatann sektoraln karenan masing-masingn
mempunyain kemampuann dalamn menyukseskann suatun pembangunan.
Menurut UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional (SPPN) dalam Bab IV pasal 8 menjelaskan “perencanaan
pembangunan terdiri atas empat tahapan yaitu pertama Penyusunan rencana,
kedua Penetapan rencana, ketiga Pengendalian pelaksanaan rencana, keempat
Evaluasi pelaksanaan perencanaan”. Kelima dilaksanakan secara bertahap dan
berkelanjutan sehingga dapat membentuk siklus perencanaan yang menyeluruh.77
Sehubungan dengan perencanaan pembangunan wilayah, Dusseldorp
menawarkan dua cara dari atas kebawah (top down approach) yaitu perencanaan
77
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nasional memberikan petunjuk berapa besar keuangan untuk daerah; kemudian
dilakukan dari bawah keatas (bottom up approach) yang dimulai dari perencanaan
wilayah taraf terendah dan berakhir dengan perencanaan nasional.78
Menurut Piran Wiroatmodjo, dkk., dalamn kegiatann pembangunann yangn
dilaksanakann berdasarkann usulan/aspirasin darin masyarakat,n (keterpaduann
bottomn up–topn downn planning)n dilakukann dengann tahapann yaitun :79n
a. Musyawarahn pembangunann tingkatn desa/kelurahann (Musbangdes).n
b. Temun Karyan Pembangunann Tingkatn Kecamatan.n
c. RapatnKoordinasin Pembangunann (Rakorbang)n tingkatn Kabupaten/Kota.n
d. Rapatn Koordinasin Pembangunann (Rakorbang)n tingkatn Propinsi.n
e. Konsultasin Regionaln Pembangunann (Konregbang)n sebagain forumn
kebersamaan antar propinsin padan wilayahn regionaln yangn bersangkutan.n
f. Konsultasin Nasionaln Pembangunann (Konasbang)n sebagain forumn
perencanaann pembangunann din Pusatn menjelangn penyusunann RAPBN.n
Darin perencanaann yangn baikn tersebutn diharapkann dapatn tersaringn
kebutuhann masyarakatn yangn manan yangn benar-benarn mendapatkann
prioritasn pemecahann utaman dann manan yangn mendapatkann prioritasn
berikutnya,n sehinggan darin perencanaann inilahn diharapkann partisipasin
masyarakatn munculn dann pemberdayaann sumbern dayan manusian yangn
optimal.n Padan akhirnyan mewujudkann kondisin masyarakatn yangn madanin
(Civiln Society)n sepertin yangn dicita-citakann olehn pemerintahann sekarang.
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