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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini dideskripsikan hasil penelitian mengenai Penerapan Prinsip-

Prinsip Good Governace Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kelurahan 

Trajeng berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari observasi, 

wawancara dan catatan lapang peneliti. Penelitian ini dilakukan pada lingkungan 

kerja Pemerintahan Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan. 

 

4.1  Penerapann Prinsip-Prinsipn Goodn Governacen Dalamn Perencanaann 

Pembangunann Daerahn din Kelurahann Trajeng 

Suatun perencanaann yangn idealn hendaknyan memuatn sifat-sifatn perspektif,n 

futuristik,n dann antisipatifn secaran terintegrasi.n Sifatnyan yangn lebihn 

menyukain perspektifn adalahn implikasin darin landasann teorin yangn 

digunakan.n Bilan perencanaann lebihn bersifatn deskriptifn maupunn 

eksplanatifn akann menimbulkann hambatann dann keterbatasann dalamn 

penerapann sehinggan mengurangin keabsahannya.n Sifatn futuristikn memuatn 

pesann bahwan perencanaann mampun berhadapann dengann resiko-resikon dann 

ketidakmampuann din masan yangn akann datang.n Adapunn sifatn antisipatifn 

lebihn menunjukann bahwan perencanaann harusn mampun memfasilitasin dann 

menyelesaikann berbagain fenomenan yangn dihadapi.81n Sedangkann 

                                                             
81Nugroho,n Iwan.n 2004.n ‘Pembangunann Wilayah:n Perspektifn Ekonomi,n Sosialn dann 

Lingkungan.’n Jakartan :n Pustakan LP3ESn Indonesia.n Hlm.n 7 
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pembangunann menurutn paradigman kemandiriann lokaln adalahn berorientasin 

padan pemenuhann kebutuhann tatanann masa kinin tanpan mengorbankann 

kebutuhann masan depan;n berbasisn padan ketersediann sumbern dayan yangn 

dimiliki;n dikelolan atasn dasarn perann sertan (partisipatif)n masyarakat.82 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah sebagai upaya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik 

(good governance), menyebabkan terjadinya perubahan fenomena perencanaan 

pembangunan. Perencanaan yang sebelumnya dilaksanakan lebih berpola pada 

top-down planning dirasakan seringkali tidak mencapai sasaran karena tidak 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya rasa memiliki dan 

tanggungjawab terhadap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah akan 

berkurang. Dengan perubahan pola perencanaan pembangunan yang 

mengedepankan partisipasi masyarakat diharapkan pembangunan dirancang 

berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-

jawabkan, sehingga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasannya.  

Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah. 

Karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh 

unsur pemerintahan daerah (stakeholders) yang ada di daerah tersebut. 

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting 

adalah perencanaan pembangunan. Oleh karena itu didalam proses perencanaan 

                                                             
82n Gany,n Radi.n A.n 2001.n ‘Menyongsongn Abadn Barun Dengann Pendekatann 

Pemabgnunann Berbasisn Kemandiriann Lokal’.n Makassarn :n Hasanauddinn Universityn 

Press.n Hlm.n 107 
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peran serta masyarakat mutlak diperlukan sebab didalam pembangunan 

masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan saja tetapi juga subjek 

pembangunan. 

 Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan tersebut diatas telah dinyatakan didalam Bab II Pasal 4 Huruf d 

yang menyatakan bahwa “perencanaan pembangunan bertujuan untuk 

mengoptimalkan partipasi masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang 

tersebut telah menjamin bahwa dalam setiap langkah perencanaan pembangunan 

baik ditingkat pusat maupun daerah partisipasi masyarakat wajib untuk didengar 

dan dipertimbangkan oleh pemerintah”. Dengan diterapkannya otonomi daerah 

dan azas desentralisasi seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang No. 22 

Tahun 1999 dan diperbaharui oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

diperbarui lagi oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, lahirlah local 

government (pemerintah daerah) yang mempunyai kewenangan untuk mengatur 

kepentingan daerahnya sendiri.  

Pemerintah daerah di dalam kegiatan untuk menyelenggaraan 

pemerintahan dan pelayanan publik, harus diiringi dengan penerapan prinsip-

prinsip Good Governance  (tata kelola pemerintahan yang baik). Good 

Governance  merupakan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip Good 

Governance  antara lain adalah prinsip partisipasi masyarakat, tegaknya supermasi 

hukum, transparansi, peduli pada Stakeholder, berorientasi pada consensus, 

kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Dalam proses 

menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik dengan menerapkan 

prinsip-prinsip Good Governance di Kelurahan Trajeng tidak mungkin jika hanya 
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dilaksanakan oleh satu lembaga saja tapi juga harus melibatkan masyarakan dan 

sektor swasta. Adapun beberapa lembaga di wilayah Kelurahan yang memilliki 

peran berbeda-beda namun memiliki program terkait upaya pembangunan di 

Kelurahan Trajeng sebagai berikut: 

1. Kantor Pemerintah Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan 

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Trajeng Kota 

Pasuruan 

3. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelurahan Trajeng 

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance  dalam perencanaan 

pembangunan sesuai dengan temuan penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintahan Kelurahan Trajeng sudah melakasanakan mekanisme penerapan 

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam perencanaan pembangunan 

daerah yang ada di pemerintahan Kelurahan Trajeng hal ini sesuai dengan temuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Prinsip melibatkan partisipasi masyarakat.  

Prosesn perencanaann pembangunann Kelurahann Trajengn dilakukann 

dengann melibatkann partisipasin masyarakatn melaluin jalurn musrenbangn 

sebagain penyalurn aspirasin masyarakat.n Peranann masyarakatn dalamn 

pembangunann kelurahann sangatn pentingn untukn memajukann kesejahteraann 

kelurahan,n terutaman yaitun ekonomin suatun kelurahan,n olehn karenan itun 

masyarakatn dituntutn berpartisipasin dalamn pembangunann kelurahann diawalin 

darin perencanaann hinggan pengawasan.n Pernyataann tersebutn sebagaimanan 

disampaikann olehn Sekretarisn Kelurahann Trajengn Kotan Pasuruan. 
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“…Proses pembagunan dimulai dari musrenbang dulu. Musrenbang  ini 

dilaksanakan dalam rangka membangun kelurahan kan, jadi masyarakat 

yang hadir dalam acara musrenbang ini berperan aktif dalam 

menyampaikan aspirasi mereka, tapi untuk musrenbang itu pelaksanaan 

pembangunan tahun yang dituju itu menggunakan n-1, misalnya gini untuk 

pembangunan 2021 itu musrenbangnya tahun 2020, otomatis untuk yang 

pelaksanaan yang tahun 2020 itu sudah melaksanakan tahun 2019, 

musrenbang sendiri itu berjenjang, ada di tingkat kelurahan, di tingkat 

kecamatan, di tingkat kota, dan di tingkat nasionalpun juga sama, kalau di 

tingkat kelurahan biasanya ada pra musrenbang, pra musrenbang itu 

musyawarah ditingkat RT RW, kisarannya sekitar bulan november-

desember tahun lalu tahun 2019 untuk pembangunan tahun 2021, pra 

musrenbang sendiri melibatkan seluruh warga, setelah pra musrenbang pun 

yang kita undang ke musrenbang kelurahan juga dari perwakilan warga, 

dari semua unsur, mulai dari kelurahan, karang taruna, LPMK, BKM, ibu 

PKK dan tokoh-tokoh masyarakat, RT RW juga. Dari rembuk warga itu 

diambil aspirasi mereka sesuai kebutuhan di tingkat masyarakat, biasanya 

diutamakan infrastruktur fisik yang penting untuk menunjang kegiatan 

mereka, dari pra musrenbang itu diadakan musrenbang di tingkat 

kelurahan, biasanya diadakan serentak dapat jadwal dari BAPPEDA, 

biasanya Januari akhir sampai Februari awal, serentak sePasuruan, 

biasanya tiap malam ada 2 kelurahan yang mengadakan musrenbang.”83 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami peneliti bahwa 

partisipasi masyarakat merupakan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi 

semua lapisan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam setiap proses 

perencanaan demi menjamin adanya kesesuaian antar kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat dan berpartisipasi dalam menghasilkan dokumen perencanaan 

pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menyalurkan 

pendapat mereka sebagai masukan-masukan terhadap pengambilan keputusan. 

Dalam Musrenbang, masyarakat dituntut untuk aktif dan berpartisipasi dalam 

kegiatan tersebut. Menurut Kepala Kelurahan, masyarakat sudah berpartisipasi 

dalam mengikuti musrenbang. 

                                                             
83  Wawancara bersama Ibu Eni Darmawati, selaku Sekretaris Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, 

pada 20 April 2020, di Kantor Kelurahaan Trajeng Pasuruan 
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Pendapatn inin jugan didukungn olehn Sekdesn dann Bendaharan 

Kelurahann sehinggan dapatn disimpulkann bahwan menurutn Pemerintahann 

Kelurahan,n masyarakatn sudahn berperann aktifn padan saatn Musrenbangn 

dilaksanakan.n Kegiatann Musrenbangn dihadirin olehn masyarakat-masyarakatn 

yangn berperann langsungn dalamn perencanaann pembangunann sepertin RT,n 

RW,n Karangn Taruna,n Ibun PKK,n dann berbagain tokohn masyarakatn lain. 

Karena kegiatan tersebut bersifat terbuka, maka masyarakat biasa yang ingin hadir 

langsung dalam kegiatan Musrenbang, dapat langsung menghadiri kegiatan 

tersebut. Berikut ini hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Trajeng: 

“…Terdapat unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kelurahan yang 

terdiri dari yang pertama peserta yaitu para ketua RT/RW, tokoh 

masyarakat, kelompok PKK, anggota DPRD yang berdomisili dikeluarahan 

bersangkutan, forum anak kelurahan, Badan Kesewadayaan Masyarakat 

(BKM), Kelompok Kelurahan Sehat, kelompok masyarakat/paguyuban, 

perwakilan lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kelurahan; kedua narasumber 

terdiri dari camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 

perwakilan instansi vertikal (Babinsa dan polisi kamtibmas), perwakilan 

dinas terkait, misalnya Perangkat Daerah DPUPR, DPRKP, DLHKP, 

Disnaker, Dinsos); yang ketiga Fasilitator yang merupakan tenaga terlatih 

atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan 

kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan 

dalam kelompok diskusi, dapat berasal dari BKM/ LPM/ Fasilitator Kotaku. 

Memang ada beberapa yang kami undang secara resmi. Karena ini juga 

rapat terbuka, jadi yang tidak ada undangan juga kalau mau hadir ya 

silahkan saja.”84 

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa yang biasanya hadir dalam 

kegiatan Musrenbang hanya dihadiri oleh organisasi-organisasi kelurahan seperti 

yang telah disebutkan. Namun, masyarakat yang tidak memiliki undangan juga 

dapat menghadiri kegiatan tersebut karena rapat musrenbang ini bersifat terbuka. 

                                                             
84  Wawancara bersama Bapak Sugiarto, SH., selaku Plt. Kepala Kelurahan Trajeng Kota  

Pasuruan, pada 20 April 2020, di Kantor Kelurahaan Trajeng Pasuruan 
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Partisipasin masyarakatn dalamn tahapn perencanaann pembangunann 

merupakann haln utaman yangn diperhatikann olehn pemerintahn Kelurahann 

Trajeng.n Haln inin karenan usulann masyarakatn merupakann saranan bagin 

pemerintahn kelurahann untukn mendengarkann apan yangn menjadin 

kebutuhann masyarakat,n sehinggan pembangunann kelurahann yangn 

dilaksanakann adalahn berdasarkann padan kebutuhann masyarakat. 

Beberapa alasan perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan 

perencanaan pembangunan yaitu : Pertama, masyarakat merupakan penyumbang 

utama sumber penerimaan hasil pembangunan melalui pajak dan retribusi. Kedua, 

sesuai hakekat dan fungsi anggaran bahwa masyarakat adalah tujuan utama yang 

akan disejahterakan. Ketiga, amanah konstitusi pasal 23 UUD 1945, bahwa rakyat 

berhak untuk ikut dalam penyusunan dan pengambilan keputusan. Hasil tersebut 

di dukung oleh pendapat Isbandi, partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk 

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Dalam pengajuan usulan musrembangkel di kelurahan Trajeng di fokuskan 

pada tiga bidang yakni, infrastruktut, ekonomi, sosial budaya yang dalam usulan 

ini antusias masyarakat cukup tinggi 
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DAFTAR USULAN PRIORITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR 

Tabel 4.1 

No Usulan Lokasi Volume Pagu Sumber 

Dana 

Ket 

1. Saluran belakang 

kantor kecamatan 

RW 011 300 m 300.000.000 DAU  

2. Saluran Air Jl. 

Halmahera  

RW 006 200 m 150.000.000 DAU  

3. Trotoar Jl. 

Halmahera 

RW 006 200m 100.000.000 DAU  

4. Saluran Air Jl. 

Halmahera 

RW 007 200m 150.000.000 DAU  

5. Trotoar Jl. 

Halmahera 

RW 007 200m 100.000.000 DAU  

6.  Pengerukan 

sungai/kali basin 

RW.6,8,

9,10,11 

500m 100.000.000 DAU  

7. Penghijauan dan 

pengerukan 

sungai 

RW.6,8,

9,10,11 

250m 50.000.000 DAU  

Sumber: Daftar usulan Musrenbangkel 

Dari tabel 4.1 menjabarkan hasil musrembang kelurahan trajeng yang di 

jadikan sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan di bidang 

infrastruktur, dari seratus tiga puluh satu usulan yang di sampaikan oleh 

masyarakat hanya tuju ususlan yang menjadi prioritas di masyarakat, dari tabel 

4.1 dapat di lihat bahwa partisipasi masyarakat dalam prencanaan pembangunan 

di kelurahan trajeng cukup aktif untuk menyampaikan usulan-usulan yang 

menjadi harapan dari masyarakat kelurahan trajeng. 
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DAFTAR USULAN PRIORITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI 

Tabel 4.2 

No Usulan Lokasi Volume Pagu Sumber 

Dana 

Ket 

1. Bantuan saranna 

usaha berupa 

rombong 

Kelurahan 

Trajeng 

11 

Kelompok 

99.000.00

0 

DAU  

2. Bantuan dana 

bergulir untuk 

modal usaha 

Kwlurahan 

Trajeng 

11 

Kelompok 

220.000.0

00 

DAU  

3. Bantuan sarana 

usaha berupa 

mesin jahit 

Kelurahan 

Trajeng 

11 

Kelompok 

33.000.00

0 

DAU  

4. Bantuan sarana 

usaha berupa 

etalase 

Kelurahan 

Trajeng 

11 

Kelompok 

27.000.00

0 

DAU  

5. Bantuan sarana 

usaha berupa 

meja panjang 

Kelurahan 

Trajeng 

11 

Kelompok 

16.000.00

0 

DAU  

Sumber : Daftar usulan Musrenbangkel 

Dalam tabel 4.2 menjelaskan daftar usulan yang disampaikan masyarakat 

dalam bidang ekonomi yang menjadi usulan prioritas dalam bidang ekonomi yang 

kebanyakan berupa bantuan sarana usaha untuk menunjang oprasional bagi 

masyarakat dalam menjalankan usaha di Kelurahan Trajeng, dari ketiga bidang 

yang diusulkan oleh masyarakat hanya bidang ekonomi yang usulannya sedikit 

jika di bandingkan dengan bidang insfrastruktur dan bidang sosial budaya dari 

lima puluh delapan usulan hanya lima usulan yang menjadi prioritas di dalam 

bidang ekonomi. Bidang ekonomi menjadi sangat penting dalam bidang 

perencanaan di karenakan salah satu dasar dalam mencapai kesejahteraan 
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masyarakat, oleh karna itu bidang ekonomi harus benar-benar menjadi fokus di 

dalam perencanaan pembangunan di kelurahan Trajeng. 

DAFTAR USULAN PRIORITAS MUSYAWARAH PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA 

Tabel 4.3 

NO USULAN SASARAN LOKASI VOLUME ESTIMASI 

BIAYA 

KET 

1. bimbingan 

teknis  

peningkatan 

kapasitas 

kelembagaan 

Semua 

lembaga 

Kelurahan 

Trajeng 

3Hr  Pelatih

an 

bimbin

gan 

teknis 

2. Pelatihan Las 

lisrtik 

Pemuda  Kelurahan 

Trajeng 

4 kelompok 20.000.000  

3. Bantuan 

Sound System 

Jam’iyah  RW. 001 1 paket  7.500.000  

4. Bantuan 

terbang Al 

banjari 

Jam’iyah RW. 001 1 paket 3.500.000  

5. Penguatan 
kelembagaan  

Pokdarwis  Kelurahan 
Trajeng 

1 kelompok 2.500.000 Rapat 
dan 

kordina

si 

anggota 

6. Alat ukur 

tinggi badan, 

timbangan dll. 

Posyandu  Kelurahan 

Trajeng 

 35.000.000 Usulan 

PKK-

Pokja 4 

7. Meja kursi 

posyandu 

Posyandu  Kelurahan 

Trajeng 

11 set 16.500.000 Usulan 

PKK-

Pokja 4 

8. Bantuan APE 

untuk anak 

paud {indor} 

Paud  Kelurahan 

Trajeng 

2 unit 6.000.000 Usulan 

PKK-

pokja 2 

9. Bantuan APE 

untuk anak 
paud {outdor} 

Paud  Kelurahan 

Trajeng 

2 unit 4.000.000 Usulan 

PKK-
pokja 2 

10. Bantuan meja 

kursi paud 

Paud  Kelurahan 

Trajeng 

30 set 10.000.000 Usulan 

PKK-

pokja 2 

Sumber : Daftar usulan Musrenbangkel 

Dalam tabel 4.3 di cantumkan usulan yang menjadi prioritas di dalam 

bidang sosial budaya, usulan dalam bidang sosial budaya sendiri lebih mengarah 
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pada bantuan yang bersifat mendukung aktivitas dalam kehidupan masyarakat 

yang bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat. 

2. Prinsip Berlandaskan Hukum.  

Bentuk usulan kebijakan yang dibuat setelah ditetapkan maka akan menjadi 

acuan dalam melakasanakan pembangunan yang berlandasakan hukum, 

mekanisme perancangan alur landasan hukum sudah ada mekanismenya sesuai 

dengan aturan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. 

Sesuai dengan jawaban dari Sekretaris Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan atas 

pertanyaan apakah proses perencanaan pembangunan Kelurahan Trajeng 

berlandaskan hukum. 

“…Semua prosedur terkait dengan pembangunan kelurahan harus sesuai 

dengan undang-undang, karena kita pemerintahan jadi semua yang kita 

lakukan harus sesuai dengan hukum, peraturan dari pusat bappenas dan 

mendagri bahwa pembangunan daerah itu harus berawal dari musrenbang, 

mengacunya kesana, kalau undang-undangnya ada tapi saya tidak tau 

persis.”85 

 

Hal ini dijelaskan pula oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan (LPMK) yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah kelurahan telah sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku 

di Indonesia. yaitu sebagai berikut: 

“…Iya, semuanya dilandasi oleh hukum aturan yang sudah baku, seperti 

terkait pembanguan setiap pasti ada tentunya melalui mekanisme disamping 

program pemerintah dalam musyawarah itu juga pastinya direncanakan 

dalam konteks program kelurahan Trajeng setiap tahun pasti ada rencana 

tentu ada landasan hukumnya.”86 

 

                                                             
85  Sekretaris Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 
86  Wawancara bersama Bapak Saiful Ashari, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

(LPM) Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, pada 17 April 2020, di Kantor Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat memahami bahwa 

Kelurahan Trajeng sudah menjalankan sistem pemerintahan sesuai dengan aturan 

yang berlaku, semua yang terkait dengan pembangunan, mulai dari alur 

perencanaan, mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban hingga evaluasi 

pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun dasar hukum yang 

mendasari perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat 

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

e. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
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f. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan No 1 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025; 

g. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan; 

h. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 

2016-2021.  

3. Prinsip Transparan 

Proses perencanaan pembangunan Kelurahan Trajeng dilakukam secara 

transparan, semua keputusan yang telah ditetapkan mulai dari tingkat kelurahan 

sudah disampaikan dan diketahui oleh masyarakat umum (publik). Berikut ini 

merupakan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan. 

“…Iya harus transparan, karena usulan masyarakat itu harus transparan 

karena berangkatnya dari kelurahan, dimana kelurahan membuat berita 

acara setelah itu kecamatan hingga tingkat kota.”87 

 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Sekretaris Kelurahan Trajeng 

Kota Pasuruan, yaitu: 

“…Semua kita transparan, semua warga dilibatkan di kelurahan ini, karena 

musrenbang berangkatnya dari tingkatan paling bawah hingga tingkat kota, 

karena masyarakat di RT–RT setempat sendiri yang mengusulkan 

pembangunan seperti apa yang mereka butuhkan”88 

 

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, tercapainya 

                                                             
87 Plt. Kepala Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 
88 Sekretaris Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 
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pemerintahan yang baik maka diperlukan sistem transparansi yang baik. Namun 

terkait laporan realisasi anggaran, dan pertanggungjawaban, Pemerintah merasa 

tidak perlu menyampaikan laporan tersebut kepada masyarakat. Berikut ini 

merupakan hasil wawancara dengan kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan Trajeng : 

“…Kalau transparan juga tidak baik, ibaratkan orang telanjang kan kita 

melihatnya tidak enak, tetapi harus sesuai dengan mekanisme yang ada. 

Contohnya seperti Laporan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada 

masyarakat (publik). Tapi kalau masyarakat mau tahu, langsung saja 

silahkan ke Kantor Kepala Kelurahan. Soalnya di Kelurahan Trajeng belum 

punya situs resmi, jadi masyarakat kalau mau tahu, ya langsung saja ke 

kantor kepala kelurahan tersedian informasin mengenain laporann 

pertanggungjawabann dann dokumenn hasiln pelaksanaann programn 

pembangunan, dann masyarakatn dapatn mengaksesn laporann 

pertanggungjawabann dann dokumenn hasiln pelaksanaann programn 

pembangunan”. 

 

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kelurahan 

Trajeng tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat, 

namun apabila masyarakat ingin melihat atau mengetahui tentang laporan 

tersebut, masyarakat akan diberikan akses untuk mengetahui laporan tersebut.  

Menurut Pemerintahan Kelurahan Trajeng, Laporan Pertanggungjawaban 

hanya disampaikan kepada Walikota, Camat, Pemerintah Kelurahan, dan 

Insprektorat. Namun apabila masyarakat ingin melihat dan mengetahui tentang 

laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban, mereka dapat langsung datang 

ke Kantor Kepala Kelurahan. Menurut Kepala Kelurahan, masyarakat memang 

tidak mendapatkan sosialisasi tentang Laporan realisasi dan Laporan 

pertanggungjawaban. Tetapi masyarakat memiliki Hak untuk mengkakses kedua 

laporan tersebut. Berikut merupakan hasil wawancara dengan ketua RT, yatitu : 

“…Terkait dengan transparansi pembangunan, setiap tahun memang 

diadakan rembug warga. Jadi proses pelaksanaan perencanaan 
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pembangunan, program apa saja yang diterima Kelurahan, kami sebagai 

RT tahu karena dilakukan secara terbuka. Untuk dana yang nantinya 

digunakan dalam pengerjaan program pembangunan secara rinci tidak 

tahu pasti. Namum tersedia informasi mengenai laporan berkala mengenai 

penurunan/ pencairan dana, besaran angggaran yang diterima, swadaya 

masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan program. RT RW diundang 

sebelum pelaksanaan program tersebut”.89 

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa masyarakat hanya memiliki 

akses langsung ke kantor kepala kelurahan untuk mengetahui secara rinci 

anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program, karena Pemerintah 

Kelurahan belum menerapkan sistem online.  

Dari analisis tersebut, prinsip transparansi sudah dijalankan oleh Pemerintah 

Kelurahan Trajeng, namun belum sepenuhnya, karena pemerintah tidak 

menyampaikan informasi mengenai laporan realisasi kepada masyarakat, namun 

pemerintah akan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui laporan 

realisasi dan laporan pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengakses laporan 

tersebut, masyarakat hanya dapat mengkakses langsung ke kantor kepala 

kelurahan. Hal ini dikarenakan sistem pemerintahan Kelurahan Trajeng belum 

menggunakan sistem online, sehingga masyarakat hanya dapat mengakses 

langsung ke kantor kepala kelurahan. 

 

4. Prinsip Peduli Semua Pihak Yang Berkepentingan (Stakeholder).  

Proses perencanaan pembangunan Kelurahan Trajeng juga melaksanakan 

prinsip peduli semua pihak yang berkepentingan (stakeholder), hal ini ditunjukkan 

dengan lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan yang terus berusaha 

melayani semua pihak yang berkepentingan dengan jalan memberikan kebijakan 

                                                             
89  Wawancara bersama Bapak Roni, selaku Ketua RT. 001 RW. 011 Kelurahan Trajeng Kota 

Pasuruan, pada 18 April 2020, di Pendopo Kelurahaan Trajeng Pasuruan 
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membangun Kelurahan Trajeng yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan 

melasanakannya sesuai dengan aturan nyang telah disepakati bersama.  

“…Diusahakan semua pihak dilibatkan, pembangunan itu kalau bisa 

seharusnya mengakomodir semua kepentingan, cuman masalahnya klasik, 

keterbatasan anggaran, terdapat warga yang tidak memahami alur 

musrenbang sehingga aspirasi mereka tidak tersampaikan, sehingga 

otomatis kepentingan mereka tidak tersalurkan, ada yang sudah mampu 

menyalurkan aspirasinya tetapi kita tidak mampu untuk mengakomodir 

anggarannya, di musrenbang itu ada skala prioritas, jika ada kepentingan 

yang tidak terakomodir biasanya diprioritaskan tahun depan, musrenbang 

itu diusahakan mengakomodir semua kepentingan, pembangunan itu untuk 

semua pihak sehingga tidak ada pilih kasih untuk golongan tertentu.”90 

Kepala Kelurahan mengatakan bahwa sebelum adanya Musrenbang, setiap 

RT di masing masing RW juga melakukan musyawarah. Musyawarah atau 

rembug RT ini ya untuk menampung aspirasi aspirasi dari masyarakat tiap RW 

yang nantinya akan diangkat kedalam Musrenbang. Pendapat ini juga didukung 

oleh bapak Roni selaku ketua RT yang mengatakan bahwa: 

“…Karena kami waktu musyawarah tingkat RT atau rembug warga 

bersama dengan Kepala RW masing masing merencanakan apa yang 

dibutuhkan oleh RT kami. Setelah itu, nanti pada saat musrenbang akan 

kami sampaikan kembali kepada kepala kelurahan pada saat 

Musrenbangkel”.91 

 

Pembangunan yang di rencanakan di Kelurahan Trajeng merupakan 

kumpulan aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Aspirasi-aspirasi 

berbentuk usulan, masukan, krtikian, dan gotong royong dalam pelaksanaan 

pembangunan kemudian dikumpulkan pada saat musyawarah kelurahan 

dilakukan. Karena program pembangunan ini dibentuk berdasarkan aspirasi atau 

kebutuhan masyarakat, maka sudah dapat dipastikan bahwa pembangunan 

dibentuk untuk memenuhi kebutuhan warga. Namun, tidak semua aspirasi 

                                                             
90 Plt. Kepala Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 

91 Ketua RT 001 RW. 009 Kelurahan Trajeng, Wawancara, loc. cit. 
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masyarakat dimasukan kedalam perencanaan pembangunan, oleh karena itu 

seluruh aspirasi yang dikumpulkan oleh RW, nantinya akan diangkat kembali 

dalam kegiatan Musrenbangkel. Makan darin itu,n dalamn rangkan 

mengakomodirn segalan usulann ataun masukann darin masyarakat,n dibuatlahn 

skalan prioritas.n Skalan prioritasn merupakann caran yangn digunakann 

kelurahann untukn menentukann programn pembangunann kelurahann 

berdasarkann kebutuhann masyarakatn yangn palingn menkelurahank.n Semuan 

usulann yangn diteriman akann diseleksin bersaman dalamn musyawarahn dann 

diurutkann berdasarkann persentasen kegunaannyan bagin masyarakatn dann 

yangn palingn pentingn untukn segeran dipenuhi. 

Pertama,n skalan prioritasn dibuatn padan saatn Musyawarahn RWn din 

tiap-tiapn RWn yangn dibuatn olehn Timn RW.n Skalan prioritasn yangn dibuatn 

din tiapn RWn bertujuann untukn menyeleksin semuan usulann darin masyarakatn 

din tiap-tiapn RT.n Selanjutnya,n hasiln skalan prioritasn tiap-tiapn RWn inin 

akann dibawan ken Musyawarahn Kelurahan.n Usulann darin masing-masingn 

RWn yangn disalurkann olehn paran pesertan musyawarahn kelurahann lalun 

dibuatn jugan skalan prioritasnyan untukn menentukann programn pembangunann 

kelurahan.n Dalamn musyawarahn kelurahan,n yangn bertugasn untukn 

menentukann skalan prioritasn adalahn Timn Perumus.n Timn Perumusn 

bertugasn untukn menentukann skalan prioritasn kelurahann berdasarkann padan 

skalan prioritasn darin tiap-tiapn RW.n Haln inin didukungn dengann pernyataann 

Ketuan LPMn Kelurahann Trajeng: 

“…Semua usulan dari RW kita terima dengan baik, lalu kita buat skala 

prioritas yang dibuat berdasarkan kebutuhan lalu diurutkan dari yang 

paling menkelurahank. Dalam musyawarah kelurahan, nantinya juga akan 

dibuatkan daftar prioritas yang akan diutamakan nantinya dalam berita 
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acara musrenbangkel. Hal ini juga dikarenakan keterbatasan anggaran, 

sehingga Pemerintahan Kelurahan Trajeng akan menyeleksi apa yang 

harus dibangun terlibih dahulu. Untuk ditingkat kecamatanpun sama, masih 

masuk dalam usulan perencanaan pembangunan kecamatan. Semua 

keputusan atau usulan mana yang paling diprioritaskan berada ditingkat 

kota. Semua ditetapkan karena kebutuhan bukan karena keinginan, 

prioritas mana yang terlebih dahulu untuk dikerjakan.”92 

 

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Prinsip Perduli 

kepada stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan telah dijalankan dengan 

baik. Namun, tidak semua aspirasi masyarakat dimasukan kedalam perencanaan 

pembangunan akan tetapi dipilih kembali menurut urgensi atau skala prioritas 

5. Prinsip berorentasi pada konsensus (menjembatani kepentingan-kepentingan 

kelompok masyarakat).  

Dalam prinsip ini, masyarakat dituntut untuk bekerjasama dengan 

pemerintah dalam mengambil keputusan. Pada saat musrenbang dilaksanakan, 

masyarakat bersama pemerintah akan bermusyawarah dalam rangka 

merencanakan pembangunan. Perencanaan pembangunan ini nantinya akan 

disepakati oleh Kepala Kelurahan bersama dengan masyarakat. Pada prinsip ini 

juga ditunjukkan dengan proses musrenbang yang di jalankan dengan demokratis 

dan partisipatif dan selain itu juga peran Fasilitator kota yang merupakan tenaga 

terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan 

kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam 

kelompok diskusi, perwakilan instansi vertikal (Babinsa dan polisi kamtibmas) 

dan unsur lain yang diperlukan (Perangkat Daerah DPUPR, DPRKP, DLHKP, 

Disnaker, Dinsos) sebagai mediator yang menyangkut kepentingan rakyat yang 

                                                             
92 Ketua LPM Kelurahan Trajeng, Wawancara, loc. cit. 
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bukan untuk sekelompok orang melainkan untuk seluruh elemen masyarakat. 

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan : 

“…Musrenbang ini dilaksanakan dalam rangka membangun kelurahan kan, 

jadi masyarakat yang hadir dalam acara musrenbang ini berperan aktif 

dalam menyampaikan aspirasi mereka. Hasil dari pembangunan itu sendiri 

kembali ke masyarakat Trajeng sendiri. Bukan hanya hasil, tapi 

pelaksanaan program pembangunan juga dikerjakan oleh masyarakat 

Trajeng sendiri. Di Kelurahan Trajeng sangat menjembatani istilahnya 

bukan kelompok, bukan kepentingan kelompok tapi kepentingan masyarakat 

bersama menyeluruh. Karena pada akhirnya nanti ada skala prioritas, 

sifatnya umum untuk khalayak banyak”.93 

 

Dari hasil wawancara tersebut, kepala kelurahan mengatakan bahwa 

masyarakat telah berperan aktif dalam segala kegiatan musrenbang dari 

mengumpulkan aspirasi hingga terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut 

merupakan hasil wawancara dengan Bapak Roni selaku kepala RT yang terlibat 

langsung dalam kegiatan Musrenbang : 

“…Ya, sangat menjembatani. Istilahnya musyawarah perencanaan 

pembangunan ini sebagai penampung/ wadah dari keluhan, keinginan, kebutuhan 

kami dan masyarakat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan karena 

waktu musyawarah bersama dengan Ketua RW dan Kepala RT lainnya 

merencanakan apa yang dibutuhkan oleh RT kami”94 

 

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa dalam kegiatan 

musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan memang terlibat dan berperan 

dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan ditetapkan, sehingga keputusan 

akan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat yang terlibat dalam 

kegiatan musrenbang. Menurut kepala kelurahan, dan sekretaris kelurahan, 

masyarakat yang hadir dalam musrenbang berperan aktif dalam pengambilan 

keputusan. tidak hanya pemerintah kelurahan, masyarakat juga sependapat 

                                                             
93 Plt. Kepala Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 

94 Ketua RT 001 RW. 009 Kelurahan Trajeng, Wawancara, loc. cit. 
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dengan pemerintah karena menurut mereka, tujuan musyawarah yaitu untuk 

memperoleh sepakat, sehingga keputusan diambil berdasarkan keputusan 

bersama. Dari pernyataan dari beberapa pihak tersebut, dapat dikatakan bahwa 

masyarakat juga berperan aktif dalam setiap keputusan yang akan diambil 

nantinya dalam rangka membangun perekonomian, lingkungan maupun keadaan 

sosial di Kelurahan Trajeng. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa prinsip berorientasi kepada consensus sudah dijalankan dengan baik. 

6. Prinsip mengutamakan kesetaraan. 

Proses perencanaan pembangunan Kelurahan Trajeng juga mengutamakan 

kesetaraan sesuai dengan prioritas yang ada. Kesetaraan dilakukan di 

pemerintahan Kelurahan Trajeng untuk mewujudkan pola kerja lembaga yang 

lebih adil dan bertanggung jawab. Berikut pernyataan dari Sekretaris Kelurahan 

Trajeng Kota Pasuruan: 

“…Pembangunan Kelurahan Trajeng tidak ada membedakan ini itu, yang 

jelas sebelum kita menentukan prioritas lagi mana yang sangat penting atau 

tidak. Untuk keadilan, contohnya dari hasil musyawarah RW, kita buat skala 

prioritas. Kan adil tidak harus berarti sama, kita bagi adil sesuai dengan 

kebutuhan setiap RW. Kita usahakan seadil mungkin agar masyarakat tidak 

ada keirian. Kita membuat pertemuan-pertemuan untuk musyawarah, dan 

kita juga terbuka terhadap laporan-laporan dari warga masyarakat, 

tentang berbagai permasalahan yang ada, dan kita coba untuk bantu 

selesaikan.”95 

 

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa sebelum melakukan 

Musrenbangkel, perencanaan pembangunan Kelurahan Trajeng diawali dengan 

melakukan Musyawarah RW. Setiap RW yang ada di Kelurahan Trajeng akan 

melaksanakan Musyawarah ini untuk merencanakan apa saja yang akan dibangun 

                                                             
95 Sekretaris Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 
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di RW mereka masing-masing, yang nantinya akan diangkat pada saat 

Musrenbang dilaksanakan. Rembug RW ini dilaksanakan dengan harapan supaya 

pembangunan di Kelurahan Trajeng ini dapat merata keseluruh RW yang ada di 

Kelurahan Trajeng. 

Hasil wawancara dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga 

mendukung pernyataan Sekretaris Kelurahan Trajeng, yaitu sebagai berikut: 

“…Kalau misalnya memandang dari kelompok atau jender saya rasa mulai 

musrembang disini, semua dilaksanakan sudah diakomodir dengan baik, 

tidak ada diskriminatif. Apabila dilihat dari sisi pembangunannya, belum 

bisa dikatakan merata, karena keputusan final usulan mana yang gol atau 

yang terealisasi tergantung dan dilihat pada sisi prioritasnya. Jadi bisa 

dikatakan tidak semua RW akan menerima program, namun RW dengan 

usulan yang dianggap gentinglah, itu yang akan didahulukan atau masuk 

dalam perencanaan program pembangunan kelurahan yang nantinya naik 

ke musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.”96 

 

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa, Prinsip Kesetaraan sudah 

diterapkan di Kelurahan Trajeng. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 

kegiatan Musyawarah RW atau Rembug RW yang dilaksanakan oleh masing-

masing padukuhan yang ada di Kelurahan Trajeng, sehingga pada saat 

Musrenbang dilaksanakan, diharapkan bahwa nantinya pembangunan dapat 

dilakukan seadil dan semerata mungkin di Kelurahan Trajeng. 

7. Prinsip Mengutamakan Efektifitas Dan Efisiens  

Dalam proses perencanaan pembangunan Kelurahan Trajeng. Proses-proses 

pemerintahan dan lembaga-lembaga sudah seharusnya tepat sasaran dan 

membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan 

sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Pada Kelurahan Trajeng, 

                                                             
96 Ibid. 
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kegiatan musrenbang ini bertujuan untuk membahas segala sesuatu yang akan 

direncanakan guna untuk membangun perekonomian kelurahan. Segala sesuatu 

yang direncanakan dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Berikut ini merupakan 

hasil wawancara dengan kepala Kelurahan Trajeng : 

“…Pada kegiatan musrenbang dibahas semua aspirasi-aspirasi masyarakat 

kelurahan dan selanjutnya aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah 

disetujui ini nantinya dipilah dan dianggarkan masuk kedalam APBD 

(Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah) atau didanai oleh Kelurahan 

sendiri menggunakan Dana Kelurahan, maka nantinya akan diseleksi atau 

beberapa aspirasi akan di prioritaskan. Nantinya dari Musrenbang ini akan 

muncul yang namanya Peraturan Kelurahan dan Rencana Kerja 

Pemerintahan Kelurahan. Saat Musrenbangkel, pihak kelurahan selalu 

dibimbing dan dibina oleh kecamatan dan seksi pembanguanan serta 

BAPPEDA sendiri. kemudian pada akhir tahun ada nama laporan akhir 

tahun yang nantinya disampaikan kepada masyarakat pada saat Rapat 

Rembug Warga Tahunan (RWT). Disitu nanti muncul hasil pencapaian 

maupun kekurangan dari program pembanguanan yang telah dilaksanakan, 

apakah program yang telah direncanakan itu benar-benar efektif dan 

efisien.”97 

 

Sebagaimana dapat dilihat dilihat dari wawancara penulis bersama Ketua 

LPM Kelurahan Trajeng, sebagai berikut: 

“…Pembangunan di Kelurahan Trajeng ini semakin bisa tercapai dan 

semakin terselesaikan, dapat diketahui bahwa semua program pembangunan 

yang akan dilaksanakan, masyarakat dapat kembali berpartisipasi untuk 

mengawasi dan mengawal proses pelaksanaan program pembangunan lebih dini, 

sehingga proses pelaksanaan pembangunan pun lebih terjamin tingkat efisiensi 

dan efektivitasnya. Tidak hanya itu, masyarakat Kelurahan Trajeng juga 

langsung turut berperan aktif dalam proses pembangunan, karena masyarakat 

juga berpartisipasi menyumbangkan tenaga mereka, pikiran atau setidaknya 

menyumbangkan makanan ringan secara bergotong-royong untuk membangun 

sarana-prasarana yang menjadi program pembangunan di RW atau RT mereka 

masing-masing. Selain itu, jika terdapat kekurangan dana yang digunakan untuk 

pembangunan di wilayah mereka, mereka dengan senang hati mencukupi 

kekurangan dana tersebut dengan swadaya masyarakat.” 

 

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa aspirasi yang telah 

disampaikan oleh masyarakat nantinya akan diseleksi kembali dan akan masuk 

                                                             
97 Plt. Kepala Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 
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kedalam daftar prioritas yang nantinya akan dimasukan kedalam Perencanaan 

pembangunan. Dalam merancang Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan 

(RKPKel), Kelurahan bersama LPM dan tim pelaksana memprioritaskan 

pembangunan yang akan diutamakan terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya 

Kelurahan Trajeng dapat dibangun dan berkembang seefektif dan seefisien 

mungkin. Setelah perencanaan pembangunan telah terbentuk, maka kepala 

kelurahan akan mengajukan perencanaan pembangunan tersebut kepada 

kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa perencanaan pembangunan 

tersebut kurang efektif dan efisien, maka nanti kepala kelurahan, LPM, dan tim 

pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk Perencanaan pembangunan 

perubahan yang nantinya akan disahkan Walikota. Dari analisis tersebut, dapat 

dikatakan bahwa Prinsip Efektif dan Efisien telah diterapkan dengan baik. Hal ini 

bertujuan supaya pembangunan Kelurahan Trajeng dapat berjalan dengan baik. 

8. Prinsip Akuntabilitas  

Akuntabilitasn adalahn prinsipn pertanggungjawabann publikn yangn 

berartin bahwan prosesn penganggarann mulain darin perencanaan,n 

penyusunann dann pelaksanaann harusn benar-benarn dapatn dilaporkann dann 

dipertanggungjawabkann kepadan Pemerintahn Kabupatenn dann masyarakat.n 

Selainn tanggungjawabn kepadan pemerintahn Kota,n Pemerintahn Kelurahann 

jugan memilikin tanggungjawabn kepadan masyarakat.n bentukn 

tanggungjawabn yangn diberikann Kelurahann kepadan masyarakatn dapatn 

berupan pembinaann mengenain pengelolaann keuangann kelurahan.n Berikutn 

inin merupakann hasiln wawancaran dengan Ketua RT : 
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“Mengenai keuangan kelurahan, selama ini belum adanya dilakukan 

sosialisasi dari pemerintah kelurahan. Namun apabila terkait dengan program 

dalam rangka penggunaan anggaran, memang ada dilakukan oleh pemerintah 

kelurahan. Program ini yaitu kegiatan-kegiatan yang didanai kelurahan, 

contohnya seperti posyandu, bantuan untuk masyarakat seperti PKH (Program 

Keluarga Harapan) itu ada”98 

 

Selain pernyataan tersebut, hasil wawancara dengan Ketua LSM (Lembaga 

Swadaya Masyarakat) juga mengatakan bahwa terkait dengan pengeloalaan 

Keuangan Kelurahan, Pemerintah tidak pernah mensosialisasikan. Dari analisis 

tersebut, pemerintah hanya mensosialisasikan berbagai program yang terkait 

dengan penggunaan anggaran seperti kegiatan apa saja yang akan dilakukan 

pemerintah kelurahan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan Ketua LSM 

Kelurahan Trajeng: 

“…Karena masyarakat banyak yang tidak tau mengenai pengelolaan 

keuangan kelurahan, jadi mereka tidak dapat menjalankan fungsi 

pengawasan. Sehingga fungsi pengawasan dari masyarakat kelurahan 

belum dapat diterapkan di Kelurahan Trajeng ini. Namun biasanya kalau 

terkait dengan pengawasan, biasanya fungsi ini terdapat pada RT, RW, dan 

tokoh masyarakat. Karena masyarakat biasa (awam) di kelurahan 

kebanyakan masa bodo atau cuek dan mereka sama sekali tidak tahu peran 

mereka dalam pengawasan. Sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan sih 

masih jarang, tetapi kalau misalnya dana kelurahan akan dimanfaatkan 

untuk pembangunan “A,B,C” nah itu ada. Tapi biasanya yang mengawasi 

hanya orang orang yang ikut serta dalam musrenbang. Kalau untuk 

masyarakat awam, biasanya mereka tidak perduli.”99 

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dibuktikan bahwa pemerintah 

kelurahan memang tidak mensosialisasikan kepada masyarakat terkait 

pengelolaan keuangan kelurahan, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat 

dalam pemerintahan kelurahan. Hanya pihak yang berkepentingan yang 

melakukan tindak pengawasan misalnya RT RW, tokoh masyarakat. Menurut 

                                                             
98 Ketua RT 001 RW. 009 Kelurahan Trajeng, Wawancara, loc. cit. 

99   Wawancara bersama Bapak Setiadi, selaku Ketua LSM Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, 

pada 22 April 2020, di Pendopo Kelurahaan Trajeng Pasuruan 
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Ketua LPM Kelurahan Trajeng, pengawasan keuangan secara nyata memang 

masih kurang karena pemerintah biasanya hanya mensosialisasikan terkait 

pengalokasian dana kelurahan sehingga masyarakat hanya mengetahui untuk apa 

saja dana kelurahan nanti akan digunakan. Namun, pelaporan keuangan tetap 

diinformasikan kepada masyarakat pada saat akhir tahun pada rapat RWT 

(Rembug Warga Tahunan) 

Pernyataan Ketua LPM didukung dengan pernyataan Sekretaris Kelurahan 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

“…Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kelurahan Trajeng 

ditunjukkan dengan adanya laporan pertanggunjawaban yang dikeluarkan 

di tiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan penerapan 

akuntabilitas juga diwujudkan oleh pemerintah Kelurahan Trajeng dengan 

dikeluarkannya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Instansi Kinerja 

Pemerintah). Iya karena kita membuat laporan akhir tahun dan 

dipertanggung jawabkan setiapka kali musrenbang, kareana kita intansi 

pemerintah maka setiap akhir tahun kita membuat nama LAKIP (Laporan 

Akuntabilitas Intasi Kinerja Pemerintah) lakip itu dibuat oleh SKPD dan 

dilaporkan ke kota natinya kota membuat juga kemudian dilaporkan ke 

pusat pasti kita memakai prinsip-pinsip akuntabilitas.”100 

 

Darin analisisn hasiln wawancaran tersebut,n penelitin menemukann 

bahwan tidakn adanyan sosialisasin mengenain pengelolaann keuangann 

kelurahann kepadan masyarakat,n sebagiann besarn masyarakatn belumn 

memilikin pengetahuann mengenain pengelolaann keuangann kelurahann secaran 

lebihn mendalamn din Kelurahann Trajeng.n Dampaknya,n masyarakatn merasan 

tidakn maun tahun mengenain pengelolaann keuangann kelurahann tersebut,n 

sehinggan sebagain dampaknya,n masyarakatn kurangn maun berpartisipasin 

dalamn pengelolaann tersebutn terutaman dalamn pengawasan. 

                                                             
100 Sekretaris Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 
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Masyarakatn tidakn hanyan memilikin hakn untukn mengetahuin anggarann 

tersebut,n tetapin jugan berhakn dalamn menuntutn pertanggungjawabann atasn 

rencanan ataun pelaksanaann anggarann tersebut.n Perbedaann antaran 

Akuntabilitasn dann Responsibilitasn yaitun padan saatn seorangn Kepalan 

Kelurahann merasan ian memilikin tanggungjawabn untukn melakukann 

transparansin kepadan masyarakat,n haln inin merupakann prinsipn darin 

responsibilitas.n Namunn ketikan Kepalan Kelurahann menyampaikann 

anggarann kepadan masyarakatn mengenain realisasin anggarann tersebut,n 

makan inin disebutn dengann prinsipn akuntabilitas.n Berikutn inin merupakann 

hasiln wawancaran yangn dilakukann kepadan Sekretarisn Kelurahan : 

“…Laporan Realisasi dan pertanggungjawaban tidak disampaikan kepada 

masyarakat luas. Hanya pihak-pihak yang berkepntingan biasanya yang hadir 

pada acara musrenbangkel yang tahu. Tapi kalau masyarakat mau tahu, langsung 

saja silahkan ke Kantor Kepala Kelurahan.Kalau untuk kritik dari masyarakat, 

sampai sekarang setahu saya belum ada. Tetapi kalau masyarakat memiliki 

keluhan, bisa langsung saja disampaikan ke pemerintah kelurahan, nanti akan 

dilayani oleh pegawai kantor kelurahan.”101 

 

Darin hasiln wawancaran tersebut,n Pemerintahn Kelurahann Trajengn 

tidakn menyampaikann laporann realisasin kepadan masyarakat.n namun,n 

apabilan masyarakatn maun mengetahuin tentangn laporann Realisasin dann 

Pertanggungjawabann tersebut,n masyarakatn diberikann aksesn untukn 

mengetahuin laporann realisasin dann pertanggungjawabann tersebut.n Tetapin 

karenan Pemerintahn Kelurahann Trajengn belumn memilikin situsn resmi,n 

makan masyarakatn yangn inginn mengetahuin tentangn pengelolaann keuangann 

kelurahann harusn langsungn datingn ken kantorn kelurahan. 

                                                             
101 Ibid. 
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Darin analisisn diatas,n prinsipn akuntabilitasn sudahn dilaksanakan,n 

tetapin belumn baikn karenan Pemerintahn Kelurahann merasan laporann 

realisasin anggarann dann pertanggungjawabann tidakn perlun disampaikann 

kepadan masyarakatn luas,n tetapin masyarakatn memilikin hakn untukn 

mengaksesn laporann tersebut.n Selainn itu,n masyarakatn jugan diberikann hakn 

untukn mengkritikn Pemerintahann Kelurahann agarn dapatn berjalann dengann 

lebihn baik. 

9. Prinsip Visi Strategis  

Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kelurahan Trajeng diarahkan 

untuk meningkatkan kualitas Pembangunan Masyarakat Trajeng yang Sadar 

Lingkungan, Maju, Sejahtera, dan Aman yang Berlandaskan Iman dan Taqwa 

Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi Kelurahan Trajeng haruslah sinkron dengan 

visi misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota 

Pasuruan 2016 – 2021. RPJMD selama lima tahun menjadi renstra (rencana 

strategis) karena acuan dari BAPPEDA.  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka 

panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Ruang lingkup  

perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan,  

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri 

atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan 

daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung 
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oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah; Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD); RKPD juga menjadi acuan 

bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja (Renja) SKPD, sebagai 

kelengkapannya. Dalam hal ini tercermin pada pernyataan Sekretaris Kelurahan 

Trajeng, yaitu sebagai berikut: 

“…Dalam Undang-Undang RPJPD digunakan untuk dua puluh lima tahun 

sedangkan RPJMD merupakan rancangan kerja selama lima tahun. Renja 

SKPD harus sesuai yang diatur oleh dan dibuat BAPPEDA, kita menyusun 

renstra kita dibentuk seperti diskusi, misalnya Kelurahan Trajeng berada di 

Kecamatan Panggungrejo. Kelurahan se-kecamatan panggungrejo jadi satu 

kita konsultasi dengan BAPPEDA karena BAPPEDA mempunyai RPJMD, 

RenStra kita seharusnya tidak boleh melenceng dari RPJMD yang 

mengarah pada perencanaan pembangunan. Dimana dalam RPJMD ada 

urusan urusan wajib contohnya kependudukan, kependidikan, kesehatan 

yang ditingkat bawah tidak boleh melenceng dari renstra tingkat atas. 

Untuk mengoreksi itu makanya adanya diskusi dengan BAPPEDA dan 

secara logika visi misi serta renstra Kelurahan harus sesuai kedepannya 

mengikuti RPJMD.”102 

 

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Kepala Kelurahan Trajeng, yaitu 

sebagai berikut: 

“…Visi Kelurahan Trajeng harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke 

depan. Kita lihat saja RPJMD Kota Pasuruan, visi strategisnya mau 

kemana, dari pemerintah kelurahan hanya mengikuti yang di atas.”103 

 

Berdasarkan hasil wawancara menurut Kepala Sekretaris Kelurahan 

Trajeng, proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Trajeng telah memenuhi 

visi strategis yang artinya memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan. 

Karena renstra kelurahan Trajeng berpedoman dari RPJMD Kota Pasuruan. 

Kedua pernyataan tersebut juga diperkuat Ketua LPM Kelurahan Trajeng bahwa 

                                                             
102 Ibid. 
103 Plt. Kepala Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 
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Kelurahan Trajeng sudah menerapkan perencanaan pakunisasi yang digalakkan 

tentunya tujuannya adalah agar apa yang ada di RPJMD sejalan dengan apa yang 

akan direncanakan dan disiapkan untuk pembangunan Kelurahan Trajeng. 

Namun hal tersebut mendapat tanggapan oleh Ketua LSM, yaitu: 

“…Visi strategis kelurahan Trajeng memang sudah ada dalam RPJMD 

pasti ketahuan jelas setiap kegiatan SKPD seperti apa, RPJMD selama lima 

tahun itu bisa ketahuan, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah kegiatan 

yang dilakukan SKPD selama satu tahun sudah menjawab atau memenuhi 

RPJMD. Hal itu menurut LSM belum menjawab sama sekali, jika dilihat 

data-data yang ditemukan oleh LSM, setiap infrastruktur, perekonomian, 

kesehatan dan pendidikan belum sampai 50% , masih dibawah 50% jelas 

itu belum maksimal.”104 

 

Berdasarkan beberapa penuturan narasumber, dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pembangunan Kelurahan Trajeng memiliki visi strategis dan 

rencana strategis yang sesuai dengan RPJMD Kota Pasuruan, terkait dengan hasil 

dari pembangunan itu sendiri memang belum sepenuhnya terpenuhi karena 

pelaksanaan pembangunan itu sendiri dilakukan secara bertahap dan sesuai 

dengan prinsip kesetaraan, progam pembangunan didasarkan atas skala prioritas, 

dimana usulan yang paling pokok atau terpenting yang didahulukan. 

Berdasarkan hasil analisis dari penerapan prinsip-prinsip good governance 

pada point sebelumnya, berikut ini merupakan tabel perbandingan antara praktik 

dan teori, yaitu: 

 

 

 

 

 

                                                             
104 Ketua LSM Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan, Wawancara, loc. cit. 
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Tabel 4.1 Rangkuman Perbandingan antara Praktik dan Teori  

Prinsip-prinsip Good Governance 

 

No 

Prinsip Good 

Government 

Governance 

Analisis 

Sudah / Belum 

Sepenuhnya 

 

Alasan 

1 Partisipasi 

Masyarakat 

Belum 

Sepenuhnya 

1. Tidak semua masyarakat terlibat dalam 

pengelolaan keuangan kelurahan. 

2. Masyarakat masih banyak yang belum 

memiliki pemahaman tentang pengelolaan 

keuangan kelurahan. 

2 Tegaknya 

Supremasi 

Hukum 

Sudah 1. Pengelolaan keuangan kelurahan 

berpedoman pada aturan dan regulasi 

yang telah ditetapkan pemerintah pusat. 

3 Transparansi Belum 

Sepenuhnya 

1. Pemerintah Kelurahan belum 

menyampaikan laporan realisasi 

pelaksanaan perencanaan pembangunan 

kepada masyarakat. 

2. Masyarakat yang mau mengakses laporan 

pertanggungjawaban tersebut dapat 

langsung ke kantor kepala kelurahan. 

4 Perduli 

terhadap 

stakeholder 

Sudah 1. Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 

Trajeng direncanakan dan disusun 

berdasarkan aspirasi–aspirasi masyarakat 

2. Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 

Trajeng disusun berdasarkan kebutuhan 

masyarakat. 

5 Berorientasi 

terhadap 

konsensus 

Sudah 1. Masyarakat yang hadir dalam musrenbang 

sudah berperan aktif dalam 

menyampaikan aspirasi. 

2. Keputusan   yang   diambil berdasarkan 

keputusan pemerintah bersama 

masyarakat. 

6 Kesetaraan Sudah 1. Kegiatan Rembug RW (musyawarah RW) 

untuk mengumpulkan aspirasi 

masyarakat per RW. 

2. Semua unsur warga/ masyarakat dilibatkan 

tanpa ada diskriminasi. 
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7 Efektif dan 

Efisien 

Sudah 1. Pembangunan berdasarkan aspirasi 

masyarakat dan bertujuan untuk 

membangun kelurahan. 

2. Menggunakan prioritas pembangunan 

untuk menetapkan pembangunan yang 

sesuai dengan sumber daya yang efisien. 

8 Akuntabilitas Belum 

Sepenuhnya 

1. Pemerintahan kelurahan Trajeng merasa 

bahwa laporan pertanggungjawaban tidak 

perlu disampaikan kepada masyarakat. 

2. Pemerintah masih belum memenuhi 

kewajiban untuk  memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai pengelolaan 

keuangan kelurahan. 

9 Visi 

Strategis 

Sudah 1. perencanaan pembangunan Kelurahan 

Trajeng memiliki visi strategis dan 

rencana strategis yang sesuai dengan 

RPJMD Kota Pasuruan 

Sumber: Data Diolah, 2020 
 

 

Berdasarkan hasil tabel perbandingan antara teori dan praktik diatas, dapat 

dilihat bahwa dari 9 (Sembilan) prinsip good governance, terdapat 4 (empat) 

prinsip yang belum sepenuhnya diterapkan. Prinsip yang belum sepenuhnya 

diterapkan antara lain: partisipasi masyarkat, transparansi, dan akuntabilitas 

sehingga belum semua prinsip dari good government governance sudah 

diterapkan sepenuhnya. Kepemerintahann yangn baikn (Goodn Governance)n 

sebagaimanan dikemukakann din atasn menuntutn keterlibatann seluruhn elemenn 

yangn adan dalamn masyarakat,n segeran bisan diwujudkann manakalan 

pemerintahn didekatkann dengann yangn diperintah.n Pemerintahn yangn 

didekatkann dengann yangn diperintahn berartin desentralisasin dann otonomin 

daerah.n Pemerintahn yangn didekatkann dengann yangn diperintahn (rakyat)n 

akann dapatn mengenalin apan yangn menjadin kebutuhan,n permasalahan,n 

keinginann dann kepentingann sertan aspirasin rakyatn secaran baikn dann 
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benar,n karenanyan kebijakann yangn dibuatn akann dapatn mencerminkann apan 

yangn menjadin kepentingann dann aspirasin rakyatn yangn dilayaninya. 

 

4.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Kelurahan Trajeng 

Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan 

pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari 

dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, 

masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan 

mengabil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya 

melalui proses musrenbang. 

Perencanaann Anggarann dimulain darin Prosesn pengambilann 

kebijakann melaluin diskusin antarn instansin pemerintahn dengann berbagain 

komponenn masyarakatn yangn difasilitasin olehn suatun timn ahli.n Diskusin 

tersebutn menghasilkann n rumusann tentangn arahn kebijakann umumn dann 

programn pembangunann jangkan menengahn yangn dituangkann dalamn 

dokumenn Rencanan Pembangunann Jangkan Menengahn (RPJM)n Daerahn 

dann Rencanan Strategisn Satuann Kerjan Perangkatn Daerahn (Renstran 

SKPD).n Sementaran RPJMn Daerahn ditetapkann dengann Peraturann Kepalan 

Daerah,n Renstran SKPDn ditetapkann olehn pimpinann satuann kerjan masing-

masing. 

Perubahann paradigman dann pendekatann dalamn perencanaann 

pembangunann nasionaln yangn dicanangkann melaluin penetapann kebijakann 

peraturann perundang-n undangann (Undang-Undangn Nomorn 25n Tahunn 
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2004n tentangn Sistemn Perencanaann Pembangunann Nasional,n Undang-

Undangn Nomorn 12n Tahunn 2008n tentangn Pemerintahann Daerah,n dann 

Peraturann Pemerintahn Nomorn 8n Tahunn 2008n tentangn Tahapan,n Tatan 

caran penyusunan,n Pengendaliann dann Evaluasin Pelaksanaann Rencanan 

Pembangunann Daerah)n padan prinsipnyan merupakann upayan untukn menatan 

kembalin dann n mengedepankann n penyusunann n perencanaann n 

pembangunann n nasionaln n dann daerahn  secaran  sistematis,n  terarah,n  

terpadu,n  menyeluruh,n  dann  tanggapn  terhadapn perubahan,n sertan 

menjaminn keterkaitann dann konsistensin antaran perencanaan,n pelaksanaan,n n 

sertan n pengendaliann n dann n evaluasin n pelaksanaann n rencanan 

pembangunan. 

Terkaitn dengann upayan untukn mewujudkann perencanaann 

pembangunann daerahn yangn sistematis,n terarah,n terpadu,n menyeluruh,n dann 

tanggapn terhadapn perubahan,n makan Pemerintahn Provinsin Jawan Timurn 

telahn menetapkann Peraturann Daerahn Nomorn  1n Tahunn 2009n tentangn n 

n Rencanan Pembangunann  Jangkan Panjangn Daerahn (RPJPD)n 2005-2025n 

dann Peraturann Daerahn Nomorn 5n Tahunn 2012n tentangn Rencanan Tatan 

Ruangn Wilayahn (RTRW)n Provinsin Jawan Timurn 2011-2031n sertan 

berbagain dokumenn perencanaann lainn yangn terkait.n Dokumenn 

perencanaann daerahn tersebutn menjadin pedomann dann landasann bagin 

penyusunann berbagain dokumenn perencanaann pembangunann daerahn baikn 

jangkan waktun liman tahunann maupunn tahunan. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang merupakan dokumen perencanaan 

yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah jangka panjang yang 
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merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang 

mempunyai karakteristik tersendiri, RPJP dari pemerintah Jawa Timur yang 

merupakan pijakan untuk mengembangkan RPJP dari pemerintah Kelurahan 

Trajeng adalah sebagai berikut.105 

Visi : 

Pusat agrobisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan menuju Jawa 

Timur makmur dan berakhlak. 

Misi : 

a. mengembangkan perekonomian moderen Jawa Timur berbasis agro; 

b. mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya; 

c. mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas 

hidup; 

d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan; 

e. mengembangkan Infrastruktur bernilai tambah tinggi; 

f. mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik; 

Arah 

Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025  diarahkan pada 

masing-masing misi sebagai berikut : 

1. Misi Pertama, mengembangkan perekonomian modern berbasis agrobisnis 

diarahkan pada transformasi sistem agrobisnis; pengembangan sistem 

informasi agrobisnis; pengembangan sumberdaya agrobisnis; pembinaan 

sumberdaya manusia;  pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan 

                                                             
105 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025  
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pertanian; penguatan struktur perekonomian; penguatan struktur industri; 

optimalisasi perdagangan; pemberdayaan koperasi dan UMKM; optimalisasi 

peran lembaga keuangan dan perbankan, percepatan investasi, serta 

pengembangan pariwisata; 

2. Misi Kedua, mewujudkan SDM yang handal, berakhlak mulia dan berbudaya 

diarahkan pada pembangunan pendidikan; pembangunan kehidupan 

beragama; pengembangan kebudayaan; pembangunan pemuda dan olah raga; 

pemberdayaan perempuan; sertapembangunan dan pemantapan jatidiri 

bangsa;  

3. Misi Ketiga, mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk 

meningkatkan kualitas hidup diarahkan pada pembangunan kesehatan; 

pembangunan kependudukan; pembangunan ketenagakerjaan; pembangunan 

kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan;  

4. Misi Keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan 

diarahkan pada pengembangan keanekaragaman pemanfaatan sumber daya 

alam dan buatan; pengembangan energi; pendayagunaan sumber daya alam, 

pendayagunaan sumber daya alam tak-terbarukan; pengembangan potensi 

sumber daya kelautan; serta penanganan kebencanaan; 

5. Misi Kelima, mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi diarahkan 

pada pembangunan transportasi; pengelolan sumber daya air; perumahan dan 

permukiman; pengembangan wilayah; serta penyelenggaraan penataan ruang; 

6. Misi Keenam, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan 

pada pembangunan hukum; penyelenggaraan pemerintahan; pembangunan 
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politik; pembangunan komunikasi dan informasi; pembangunan keamanan 

dan ketertiban ; serta pembangunan keuangan daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dilakukan oleh 

pemerintah Kelurahan Trajeng merupakan salah satu bagian dari proses untuk 

menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Perencanaan merupakan salah 

satu tahapan penting dalam proses manajemen suatu institusi atau organisasi. 

Proses perencanaan kebijakan di pemerintahan Kelurahan Trajeng diawalin 

dengann mengumpulkann datan ataun mendengarkann darin aspirasin 

masyarakatn din mulain darin yangn terkeciln hinggan terbesar. Prosesn 

partisipasin publikn dimanan Kelurahann Trajengn merupakann tolakn ukurn 

bagin pemerintahn dalamn pelaksanaann pemerintahan.n  

Rencanan Pembangunann Jangkan Panjangn Daerahn (RPJPD)n 

Kelurahann Trajengn merupakann dokumenn perencanaann yangn bersifatn 

makro,n sebagain pedomann pelaksanaann pembangunann daerahn gunan 

mewujudkann visi,n misi,n dann arahn pembangunann jangkan panjangn sesuain 

dengann kewenangann pemerintahn kota.n RPJPDn digunakann sebagain 

pedomann dalamn penyusunann Rencanan Pembangunann Jangkan Menengahn 

(RPJM)n dann penyusunann pembangunann tahunann kota.n Keberadaann 

rencanan pembangunann Kelurahann Trajengn tidakn dapatn dipungkirin harusn 

menjadin bagiann darin kehidupann Kelurahann Trajengn itun sendiri. 

Untukn Terwujudnyan Kelurahann Trajengn yangn mandiri,n berbudaya,n 

sejahteran dann berwawasann lingkungann yangn saatn inin merupakann visin 

darin pembangunann daerahn Kelurahann Trajeng,n perlun diteruskann hasil-

hasiln pembangunann yangn sudahn dicapai.n Permasalahann yangn sedangn 
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dihadapin dann tantangannyan ken depann ken dalamn suatun konsepn 

pembangunann jangkan panjangn yangn mencakupn berbagain aspekn pentingn 

kehidupann bermasyarakatn dann berpemerintahann daerah,n akann menuntunn 

prosesn menujun tatanann kehidupann masyarakatn dann tarafn pembangunann 

yangn hendakn dicapai.n Saatn inin Pemerintahn Kelurahann Trajengn sedangn 

menyusunn Rencanan Pembangunann Jangkan Panjangn Daerahn (RPJPD)n 

Kelurahann Trajengn untukn Tahunn 2005-2025n yangn sedangn dalamn tahapn 

Rancangann Awal.n Dalamn konteksn ini,n RPJPDn Kelurahann Trajengn dapatn 

dilihatn sebagain dokumenn rencanan yangn mencoban untukn mengeksplorasin 

kemungkinan-kemungkinann perkembangann kecenderungann dann perubahann 

darin berbagain faktorn eksternaln dann internaln din masan depan;n 

memperkirakann pengaruhnyan terhadapn pengembangann daerahn Kelurahann 

Trajengn masan depan;n mencoban memproyeksikann arahn perjalanann 

pembangunann daerahn Kelurahann Trajengn hinggan 20n tahunn ken depann 

untukn mengantisipasin tantangann dann peluangn yangn akann dihadapin dan;n 

merumuskann arahn kebijakann dann strategin pembangunann daerahn 

Kelurahann Trajengn untukn memanfaatkann peluangn seoptimaln mungkinn 

dann mengatasin kendalan dann ketidakn pastiann seefektifn mungkin. 

Program RPJMD di Kelurahan Trajeng diimplementasikan dalam program 

yang menitik beratkan kepada Insfrastruktur sektor publik. Program jangka 

menengah di pemerintah Kelurahan Trajeng yang dijalankan pemerintah terkait 

dengan peningkatan insfrastruktur sektor publik. Sebagai contoh adalah 
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pembangunan garasi 5 (lima) truk sampah dan pengerukan sungai. Isi muatan 

RPJMD Kelurahan Trajeng memuat :106 

1. Arah kebijakan Keuangan Daerah 

2. Strategi Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum 

3. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas SKPD 

4. Program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi 

5. Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif 

RPJMn Daerahn selanjutnyan dijabarkann ken dalamn rancangann awaln 

Rencanan Kerjan Pemerintahn Daerahn (RKPD).n Bappedan berperann pentingn 

din dalamn kegiatann yangn dilakukann setiapn tahunn tersebut,n khususnyan 

dalamn mengkoordinirn prosesn perencanaann daerahn melaluin forumn 

musrenbangn darin tingkatn kelurahan,n kecamatann sampain kabupaten.n Padan 

saatn musrenbangn tingkatn kelurahan,n pihakn Bappedan yangn hadirn 

menyampaikann sosialisasin tentangn program-programn pembangunann dann 

arahann umumn anggaran. 

n Forumn SKPDn dimaksudkann untukn menyesuaikann program-

programn antarn dinasn agarn tidakn tumpangn tindih,n dann dalamn forumn inin 

pulan dibahasn aspirasin darin masyarakatn yangn disampaikann melaluin 

musrenbangn tingkatn kelurahan.n Rencanan kerjan SKPDn menjadin bahann 

masukann untukn Rancangann RKPD.n Rancangann RKPDn menjadin bahann 

acuann dalamn menyusunn Rencanan Anggarann Pendapatann dann Belanjan 

Daerahn (RAPBD).n Rencanan Kerjan SKPDn hasiln pembahasann dalamn 

                                                             
106 Data Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan 
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forumn SKPDn menjadin pedomann dalamn menyusunn Rencanan Kerjan 

Anggarann SKPDn dann jugan RAPBD.  

Dalam penetapan hasil akhir khususnya masalah penganggaran tidak ada 

akses dan kontrol yang dapat dilakukan masyarakat. Sehingga tahapan 

perencanaan pembangunan mulai dari musrenbang kelurahan sampai musrenbang 

kota sebagaimana amanah UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) tidak menjadi jaminan dapat terealisasi karena 

tidak ditunjang oleh pendanaan. Berdasarkan permendagri 54 tahun 2010 

perencanaan pembangunan sebenarnya punya 4 pendekatan, yaitu: aspek 

teknokratis, Partisipatif, politis, top down – bottom up. Jadi partisipatif  hanya 

salah satu dari pendekatan pembangunan di Indonesia.  

4.3 Kendala yang Dihadapi dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Di Kelurahan Trajeng 

Tatan pemerintahann yangn baikn tercerminn darin kinerjan 

pemerintahann yangn efektif,n efisien,n jujur,n adil,n transparann dann 

bertanggungjawab.n Goodn Governancen n menuntutn polan perilakun tertentun 

yangn harusn dipatuhin olehn paran aktorn dalamn interaksin sosialn yangn 

melibatkann institusin negaran maupunn institusin masyarakatn madani.n Karenan 

prinsipn Goodn Governancen n memangn sejalann dengann prinsip-prinsipn 

demokrasi,n dapatn dipahamin bahwan organisasi-organisasin internasionaln 

belakangann inin terusn mengkampanyekann penerapann prinsipn inin terutaman 

bagin negara-negaran yangn tengahn mengalamin pergantiann darin 

kepemimpinann otoritariann ken polan yangn lebihn demokratis. 
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Kendalan yangn dihadapin dalamn menerapakann prinsip-prinsipn Goodn 

Governancen dalamn prosesn perencanann pembangunann din Kelurahann 

Trajengn dikarenakann banyakn usulann masyarakatn tapin semuan tidakn bisan 

diakomodirn dann n karenan danan yangn kurangn programn tidakn semuan 

diambil.n n Dann jugan sebagiann besarn haln inin disebabkann karenan 

kurangnyan kewenangann yangn dimilikin pemerintahn dalamn penyelenggaraann 

programn pembangunann yangn terselenggaran dann kurangn optimalnyan 

hubungann sinergin interaksin dalamn kolaborasin antaran pemerintah,n pihakn 

perusahaann swasta,n dann masyarakat. 

Pemerintah perlu menunjang pelaksanaan musrenbang dengan 

mempersiapkan kebutuhan data dan informasi seperti laporan hasil musrenbang 

pada tahun sebelumnya, batasan yang jelas tentang kriteria pembangunan yang 

dilakukan dengan dana kelurahan, dana kecamatan dan APBD kota. Selain itu 

juga perlu ada informasi tentang pagu indikatif diawal perencanaan pembangunan 

sehingga SKPD dan masyarakat mendapat gambaran tentang ketersediaan dana 

dan hanya membuat kegiatan yang prioritas. Selain itu perlu juga ada keterbukaan 

terhadap pemilihan kegiatan yang direalisasikan agar menjadi pembelajaran dan 

masukan bagi masyarakat. 

Hambatann yangn adan darin temuann penelitiann dalamn penerapann 

prinsipn Goodn Governancen n din pemerintahann Kelurahann Trajengn yaitun 

Masihn terdapatn kendalan dalamn haln penerapann prinsipn Goodn 

Governancenpadan penyelenggaraann pembangunan.n Sebagiann besarn haln inin 

disebabkann karenan kurangnyan kewenangann yangn dimilikin pemerintahn 

dalamn penyelenggaraann programn pembangunann yangn terselenggaran dann 
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kurangn optimalnyan hubungann sinergin interaksin dalamn kolaborasin antaran 

pemerintah,n pihakn perusahaann swasta,n dann masyarakat. 

Adan banyakn kendalan yangn bisan menghambatn perencanann 

pembangunann yangn berasaln darin pihakn pemerintahn maupunn masyarakatn 

itun sendiri.n Darin pihakn pemerintahn daerah,n kendalan yangn munculn dapatn 

berupa: 

1. Lemahnyan komitmenn politikn paran pengambiln keputusann din daerahn 

untukn secaran sungguh-sungguhn melibatkann masyarakatn dalamn 

perencanaann pembangunan. 

2. Lemahnyan dukungann SDMn yangn dapatn diandalkann untukn 

melaksanakann strategin peningkatann partisipasin masyarakatn 

perencanaann pembangunan. 

3. Rendahnyan kemampuann lembagan legislatifn dalamn mengartikulasikann 

kepentingann masyarakat. 

4. Lemahnyan dukungann anggaran.n Karenan kegiatann peningkatann 

partisipasin publikn dalamn perencanaann pembangunann seringkalin hanyan 

dilihatn sebagain proyek,n makan pemerintahn daerahn tidakn menyiapkann 

anggarann secaran berkelanjutan.n Akibatnya,n kegiatann partisipasin hanyan 

berjalann beberapan saatn dann selanjutnyan penyelenggaraann pelayanann 

publikn akann kembalin kepadan praktik-praktikn laman sepertin padan saatn 

programn peningkatann partisipasin belumn dilakukan. 

Sementaran itu,n darin pihakn masyarakatn kendalan partisipasin dapatn 

munculn karenan berbagain haln berikut: 
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1. Budayan paternalismen yangn dianutn olehn masyarakatn selaman inin 

menyulitkann manakalan merekan dimintan untukn melakukann diskusin 

terbukan dengann paran pejabatn publikn yangn merekan anggapn 

mendudukin posisin yangn lebihn tinggin dalamn masyarakat.n Apalagin 

jikan harusn melakukann kritikn secaran terbukan kepadan pejabatn publikn 

padan waktun dialogn publik. 

2. Apatisme.n Karenan selaman inin masyarakatn jarangn dilibatkann dalamn 

pembuatann kebijakann olehn pemerintahn daerah,n makan merekan 

menjadin bersikapn apatis.n Kondisin inin akann menyulitkann ketikan 

pemerintahn melakukann inisiatifn untukn mengajakn merekan berpartisipasi. 

3. Tidakn adanyan kepercayaann (trust)n masyarakatn kepadan pemerintah.n 

Pengalamann masan lalun din manan masyarakatn hanyan dijadikann objekn 

pemerintahn membuatn masyarakatn kehilangann kepercayaann kepadan 

pemerintah. 

Hambatann penerapann Goodn Governancen n menurutn Dwiyanton 

mengatakann bahwan pemerintahn menghadapin banyakn kesulitann ataun 

hambatann untukn merumuskann perbaikann penerapann Goodn Governance:  

1)n Penerapann Goodn Governancen n memilikin dimensin yangn luasn 

sehinggan terdapatn banyakn aspekn yangn harusn diintervensin apabilan kitan 

inginn memperbaikin penerapann goodn governance;n 2).n Belumn banyaknyan 

tersedian informasin mengenain aspekn strategisn yangn perlun memperolehn 

prioritasn untukn dijadikann entryn pointn dalamn memperbaikin kinerjan goodn 

governance;n 3).n Kondisin antarn daerahn din Indonesian yangn sangatn 

beragamn membuatn setiapn daerahn memilikin kompleksitasn masalahn Goodn 
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Governancen n yangn berbeda;n dann 4).n Komitmenn dann kepeduliann darin 

berbagain stakeholdersn mengenain reformasin governancen berbeda-bedan dann 

padan umumnyan masihn rendah107. 

 

4.4 Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam 

menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam proses perencanaan 

pembangunan di Kelurahan Trajeng 

Kepemerintahan yang baik (Good Governance) menuntut keterlibatan 

seluruh elemen dalam masyarakat, segera bisa diwujudkan manakala pemerintah 

didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang 

diperintah berarti desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintahann padan 

hakekatnyan adalahn pelayann kepadan masyarakat.n Ian tidaklahn diadakann 

untukn melayanin dirinyan sendiri,n tetapin melayanin masyarakatn sertan 

menciptakann kondisin yangn memungkinkann setiapn masyarakatn 

mengembangkann kemampuann dann kreativitasnyan demin mencapain tujuann 

bersama.n Paradigman penyelenggaraann pemerintahann telahn terjadin 

pergeseran dari paradigma ”rulen government” menjadin”Goodn Governance”.n  

Upayan yangn dilakukann dalamn menanggulangin kendalan yangn 

terjadin dalamn menerapkann prinsip-prinsipn Goodn Governancen dalamn 

prosesn prencanaann pembangunann din Kelurahann Trajengn adalahn dengann 

terusn melakukann sosialisasin atasn kebijakann perencanaann pembangunann 

yangn telahn ditetapkann mulain darin leveln atasn sampain bawahn (masyarakatn 

                                                             
107 Dwiyanto., op. cit., Hal: 102 
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umum) melaluin SKPD-SKPDn yangn adan sesuain dengann bidangnyan masing-

masingn dann jugan melauin LSMn sebagain lembagan kontroln pemerintah. 

Din luarn faktorn penghambatn yangn datangn darin pemerintahn dann 

masyarakat,n upayan melibatkann masyarakatn dalamn perencanaann 

pembangunann tidakn mudahn dilaksanakann karenan untukn membuatn 

keputusann secaran partisipatifn dengann melibatkann masyarakatn 

membutuhkann waktun yangn panjang,n biayan yangn tidakn sedikit,n sertan 

dukungann SDMn yangn berpengalaman.n Olehn karenan itun bilan pemerintahn 

daerahn tidakn mempunyain komitmenn yangn kuatn untukn menggalangn 

dukungann partisipasi,n kegiatann partisipasin hanyan akann dirasakann sebagain 

masalah,n bukann sebagain solusin memecahkann masalahn pemerintahan. 

Untuk mencapai hasil pembangunan optimal maka pelaksanaan 

pembangunan wilayah di Kelurahan Trajeng harus disesuaikan  dengan spesifikasi 

dan karakteristik lokal, permasalahan yang dihadapi serta potensi yang tersedia di 

wilayah tersebut. Oleh karena itu dalam merumuskan strategi pembangunan 

wilayah terlebih dahulu perlu dilakukan studi rencana pembangunan wilayah 

dengan lingkup kegiatan identifikasi wilayah. Strategi pembangunan wilayah 

tersebut harus mempertimbangkan intensitas kegiatan perekonomian yang ada, 

ketersediaan infrastruktur wilayah. Untuk itu dilakukan analisis hirarki fasilitas 

penanganan yang dimaksudkan agar pemanfaatan sumberdaya lokal lebih optimal. 

Kebijakann yangn menyadarkann padan kondisin lokaln akann 

mencerminkann apan yangn menjadin tuntutann dann keinginann sertan aspirasin 

masyarakat,n dikarenakann merekan salingn melakukann kontakn sehinggan 

merekan mengetahuin apan yangn menjadin masalahn lokal,n sehinggan merekan 
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mengetahuin tuntutan,n keinginan,n dann aspirasin masyarakatn lokaln dann 

membawanyan ken dalamn prosesn pembuatann kebijakan.n Pemerintahann 

perlun didekatkann dengann apan yangn diperintah,n agarn pelayanann publikn 

kepadan masyarakatn dapatn berjalann baikn dann profesionaln memerlukann 

pengetahuann dann informasin lokal.n  

Sepertin yangn sudahn disinggungn diatas,n prinsip-prinsipn dalamn 

Goodn Governancen n terdirin darin berbagain aspekn yangn penting.n Tigan 

diantaranyan adalahn Transparansi,n Partisipasin dann Akuntablitas.n 

transparansin sebagain prosesn keterbukaann yangn merujukn padan 

ketersediaann informasin dann kejelasann bagin masyarakatn umumn untukn 

mengetahuin prosesn penyusunan,n pelaksanaan,n sertan hasiln yangn telahn 

dicapain melaluin kebijakann publik.n Semuan urusann tatan kepemerintahann 

berupan kebijakan-kebijakann publikn baikn yangn berkenaann pelayanann 

publikn maupunn pembangunann din daerahn harusn diketahuin olehn publik.n  

Demikiann pulan informasin kegiatann pelaksanaann kebijakann tersebutn 

besertan hasilnyan harusn terbukan dann dapatn diaksesn publik.n Dalamn haln 

ini,n aparaturn pemerintahann harusn bersedian secaran terbukan dann jujurn 

memberikann informasin yangn dibutuhkann publik.n Upayan pembentukann 

masyarakatn transparansin dapatn dilakukann melaluin forumn komunikasin 

langsungn dengann eksekutifn dann legislatif,n wadahn komunikasin dann 

informasin lintasn pelakun baikn melaluin median cetakn maupunn elektronik,n 

sebagain contohn wujudn nyatan prinsipn keterbukaann dann transparansi.n 

Tidakn adanyan keterbukaann dann transparansin urusann pemerintahann akann 

menyebabkann kesalahpahamann terhadapn kebijakann publikn yangn dibuat. 


