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 PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah seperti 

sekarang ini lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, 

pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Hal ini merupakan perwujudan pelaksanaan azas desentralisasi dalam pelaksanaan 

pemerintahan di daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi 

luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan 

kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 

menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan negara.  

Prinsip otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

pada dasarnya menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dimana daerah diberikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang 

menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan 

pemerintahan daerah tersebut, dapatlah ditarik benang merah bahwa setiap daerah 
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memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan dasar 

perubahan paradigma dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan anggaran negara 

dan daerah serta sebagai perwujudan tuntutan agenda reformasi dalam upaya 

mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Adapun perubahan paradigma tersebut disikapi oleh daerah dengan 

menyesuaikan dan merubah berbagai mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan yang demokratis guna 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Menurut J. Linz and Alfred 

Stephan dalam Journal of Democracy : 

”…reinforcing and empowering civil society has become a common strategy 
for democratisation in many countries. In the context of political transition in 
asia, it also believed that empowering civil society is an important 
consolidating democracy. ‘governance’ is a key concept in discussion about 
the state and civil society, the term ‘governance’ which essensially refers to 
political function and ‘public administration’ generally viewed in therms of 
more technocratic pursuits”. (…penguatan dan pemberdayaan masyarakat 
sipil telah menjadi suatu strategi bersama dalam proses demokratisasi di 
banyak negara. Dalam konteks perkembangan perubahan politik di Asia, juga 
menjadi keniscayaan bahwa pemberdayaan masyarakat sipil adalah suatu 
landasan demokrasi yang solid. 'pemerintahan' adalah suatu konsep utama 
dalam diskusi tentang negara dan masyarakat sipil, istilah 'pemerintahan' yang 
secara esensi mengacu pada fungsi politis dan fungsi 'administrasi publik' 
pada umumnya dipandang dalam segi tujuan yang lebih teknis.) 
 

Berbagai perubahan tersebut terwujud dalam pergeseran paradigma pembangunan di 

daerah, yakni perubahan dari paradigma yang sentralistik menuju paradigma yang 

desentralistik. Paradigma sentralistik dianggap terlalu mementingkan kedudukan 

pemerintah sebagai pusat perencana dan pelaksana pembangunan tanpa melibatkan 

masyarakat sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri. Paradigma 
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pembangunan yang lebih mementingkan kekuasaan pemerintah tersebut tidak lagi 

relevan untuk diterapkan. Pergeseran paradigma pembangunan tersebut, secara 

teoritis merupakan perwujudan dari perubahan pola perencanaan pembangunan 

dengan pola top down menjadi pola bottom up. Seperti yang diungkapkan oleh 

Hirtsune Kimura dalam Jurnal Ketahanan Nasional : 

”More ever, changing the mindset of public officials who had been 
accustomed administration is not easy. After three decades of, new order rule, 
there still exist a strong tradition of centralize bearucracy, those the big trial 
of Indonesia decentralization on is still at the starting point.” (Lebih lanjut, 
mengubah pola pikir para pejabat publik yang sudah terbiasa birokratis 
tidaklah mudah. Meskipun setelah tiga dekade, dengan pemerintahan yang 
baru, akan masih ada suatu tradisi yang kuat dalam birokrasi yang terpusat, 
namun hal itu merupakan sebuah langkah besar dari proses desentralisasi di 
Indonesia yang masih berada di titik awal.) 
 

Dalam era otonomi daerah yang menganut sistem pemerintahan yang demokratis, 

konsep partisipasi masyarakat merupakan salah satu konsep yang penting karena 

berkaitan langsung dengan hakekat demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang 

berfokus pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Sebagaimana termaktub dalam 

mukadimah UNDP (United Nation Development Program), salah satu ciri sistem 

pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemerintahan yang bisa 

mengikutsertakan semua masyarakat, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan 

adil, adanya supremasi hukum serta bisa menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, 

sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Di satu sisi, peningkatan 

kapasitas birokrat / aparat pemerintah diarahkan untuk merubah pola pikir, bahwa 

peranan birokrat / aparat pemerintah mengalami perubahan dari pelaku pembangunan 

menjadi fasilitator pembangunan. Dengan demikian peran pemerintah lebih bersifat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



memfasilitasi dan mengkatalisasi melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam 

otonomi daerah. 

Hal ini berarti perlu adanya komitmen terhadap penguatan keberadaan 

lembaga pemberdayaan masyarakat khususnya di tingkat bawah atau di tingkat 

kelurahan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satu fungsi Pemerintah di tingkat 

Desa/Kelurahan serta Kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat. Hal ini sangat 

penting dalam rangka merumuskan solusi dalam mengidentifikasi berbagai fungsi 

dari lintas pelaku pemberdayaan masyarakat, agar sadar akan arti pentingnya suatu 

harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, yang 

ditandai dengan berjalannya peran serta tugas pokok masing-masing. Keberhasilan 

Pemerintah Daerah dalam jangka panjang tidak hanya bergantung pada kepuasan 

masyarakat atas pelayanan yang diberikan, tetapi juga atas ketertarikan, keikutsertaan, 

dan dukungan dari masyarakat. 

Munculnya perencanaan pembangunan partisipatif diharapkan akan 

menghantarkan masyarakat untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, 

menganalisa akar-akar masalah tersebut, mendesain kegiatan-kegiatan terpilih, serta 

memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. 

Pengikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu cara 

yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang 

beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada proses 

pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan 

pembangunan akan lebih efektif dan efisien, disamping akan memberikan rasa 
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kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program Pemerintah 

Daerah itu sendiri. 

Adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

penyelenggaraan pemerintahan daerah juga semakin menegaskan arti pentingnya 

kualitas pelayanan publik. Undang-Undang ini mengindikasikan bahwa 

penyelenggaraan otonomi daerah harus dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab pada daerah. Dengan 

kewenangan yang diberikan tersebut, maka pemerintah daerah akan lebih leluasa 

untuk menentukan kebijakan yang akan diambil, yang disesuaikan dengan kebutuhan 

masyarakat di masing-masing daerah. Akan tetapi di satu sisi, pemberian keleluasaan 

kewenangan kepada daerah juga harus diimbangi dengan koordinasi dan perangkat 

aturan yang sinergis sehingga lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan 

pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun 

pembangunan antar daerah. 

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak akan terlepas dari peran 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bappeda adalah sebuah badan 

yang bertugas melakukan perencanaan pembangunan di daerah. Bappeda merupakan 

badan atau staf yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota atau Bupati. 

Peran Bappeda pada pemerintahan yang telah lalu memang tidak terlalu signifikan di 

dalam pembangunan. Namun hal ini lebih dikarenakan sistem pemerintahan yang 

terlampau sentralistik, sehingga ruang gerak Bappeda menjadi terbatas karena begitu 

dominannya intervensi pemerintah pusat terhadap pembangunan di daerah. 

Akibatnya, perencanaan pembangunan yang disusun untuk suatu daerah, ketika 
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diimplementasikan hasilnya sering tidak tepat sasaran karena tidak mampu merespon 

kebutuhan riil dari masyarakat. Hal ini membawa dampak dimana pembangunan yang 

telah ada tidak mampu mengangkat kesejahteraan rakyat. 

Di tengah perkembangan perencanaan pembangunan partisipatif di Kota 

Surakarta yang sudah berjalan selama kurang lebih 8 tahun tentu sudah banyak 

dinamika yang berkembang. Perencanaan pembangunan di Kota Surakarta memang 

harus mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu satu kesatuan 

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan 

daerah. Mekanisme Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Surakarta 

dibangun melalui kegiatan tahunan dengan forum Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel), Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Kecamatan (Musrenbangcam), Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota (Musrenbangkot). Berdasarkan 

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 51 Tahun 2008, Bappeda Kota Surakarta dalam 

Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif memiliki peran dalam melaksanakan 

fungsi pendampingan dalam Musrenbangkel dan Musrenbangcam serta memfasilitasi 

penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musrenbangkot. 

Dalam kinerjanya tersebut, Bappeda Kota Surakarta hanya bertindak sebagai 

fasilitator dan melakukan monitoring pelaksanaan Musrenbangkel dan 

Musrenbangcam agar alur dan mekanismenya sesuai dengan pedoman. 
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Berikut ini peneliti sajikan sebuah contoh model hasil Musrenbangkel 

Kelurahan Laweyan tahun 2003 yang berisi tentang daftar skala prioritas 

permasalahan, potensi pemecahan masalah dan usulan kegiatan pembangunan di 

Kelurahan Laweyan dalam sebuah tabel. Juga peneliti sajikan contoh instrumen yang 

menunjukkan adanya proses monitoring dari Bappeda terhadap pelaksanaan 

Musrenbangkel Kelurahan Laweyan dan Musrenbangcam Kecamatan Banjarsari 

tahun 2009. 

 

 

 

 

 

 

Partisipasi masyarakat merupakan elemen yang penting untuk diwujudkan 

dalam kehidupan bernegara. Dari empat tahap pembangunan (perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi) pelibatan masyarakat dalam 

perencanaan memiliki bobot yang tinggi untuk memperbaiki kualitas pembangunan. 

Hal ini mengingat partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih sering dimaknai 

sebagai dukungan masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan, bukan dalam 

perumusan rencana. Lebih lanjut, perencanaan memiliki posisi yang strategis sebagai 

arahan dalam mengimplementasikan pembangunan. Perencanaan dalam 

pembangunan merupakan suatu mekanisme untuk merumuskan desain pembangunan 

yang akan dilaksanakan dan dirasakan oleh masyarakat.  
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Kehendak melibatkan masyarakat dalam perumusan perencanaan 

pembangunan sebenarnya sejak dari dulu telah termanifestasi dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 1982 tentang pedoman 

penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah (P5D). Permendagri 

tersebut menggariskan pola perencanaan pembangunan yang memadukan pendekatan 

top down dan bottom up. Penyusunan perencanaan pembangunan dirancang mulai 

dari musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, temu karya pembangunan tingkat 

kecamatan, rapat koordinasi pembangunan tingkat kabupaten atau kotamadya, rapat 

koordinasi pembangunan tingkat propinsi, dan rapat konsultasi nasional. 

Namun mekanisme tersebut dalam implementasinya dinilai kurang aspiratif. 

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan dirasakan 

sebagai hal yang semu belaka karena lebih banyak diwarnai dialog antar aparat yang 

diputuskan secara top down. Selanjutnya rencana pembangunan nasional tersebut 

disesuaikan dengan angka-angka sasaran daerah. Akan tetapi sering ditemukan bahwa 

angka-angka sasaran nasional tersebut dikutip begitu saja sebagai sasaran daerah 

tanpa menyadari kemampuan kemampuan dan sumber daya yang tersedia. 

Perencanaan daerah sering pula hanya merepresentasikan rencana sektoral dari 

instansi vertikal. Sehingga perencanaan pembangunan yang secara ideal diharapkan 

untuk dapat mewujudkan ciri khas daerah (keberanekaan kebutuhan dan potensi) 

tidak terwujud. 

Perencanaan pembangunan ini tidak peka terhadap variasi daerah 

(mengesampingkan kenyataan akan heterogenitas kondisi dan tuntutan aspirasi 

daerah) sehingga solusi yang ditawarkan tidak mampu menjawab permasalahan 
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daerah. Pada sisi lain mekanisme ini melemahkan kemampuan kreatif rakyat yang 

berkaitan dengan keberlangsungan  pembangunan. Kondisi yang demikian bisa 

memunculkan sikap apatis (ketidakperdulian masyarakat pada pembangunan karena 

merasa bahwa proses pembangunan tidak menyentuh kebutuhan riil mereka) dan 

inersia (masyarakat menjadi kurang dapat mengembangkan potensi yang terpendam 

sehingga cenderung pasif menunggu perintah, dan tergantung pada bantuan) dalam 

masyarakat. 

Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan 

bersama (common interest), akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman 

yang tidak sama. Hal ini ditunjukkan dimana Pemerintah sudah melakukan sosialisasi 

dan konsultasi dengan masyarakat, akan tetapi masyarakat merasa tidak cukup hanya 

dengan proses tersebut, karena semua proses keputusan yang diambil secara holistik 

harus melibatkan masyarakat. Mengingat partisipasi adalah salah satu elemen penting 

dalam governance maka untuk mendorong terciptanya good governance, banyak 

organisasi atau lembaga publik memilih isu partisipasi sebagai strategi awal 

mewujudkan good governance. Strategi yang diambil organisasi civil society 

umumnya dilandasi analisis situsasi yang mengemukakan adanya tiga hambatan 

utama menuju partisipasi yang baik (Hetifah. 2000), yaitu; Pertama, adalah hambatan 

struktural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk 

terjadinya partisipasi. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan 

pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung 

partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi fiskal. Kedua, adalah hambatan internal 

masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki 
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kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan 

keputusan, dimana hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi. Dan yang 

ketiga, adalah hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik 

partisipasi. 

Sedangkan salah satu persoalan lain yang dihadapi dalam perencanaan 

pembangunan partisipatif saat ini antara lain panjangnya proses pengambilan 

keputusan. Jarak antara penyampaian aspirasi hingga jadi keputusan relatif jauh. UU 

Nomor 32 Tahun 2004 (UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000) tentang 

Otonomi Daerah telah menggeser pemahaman dan pengertian banyak pihak tentang 

usaha pemanfaatan sumber daya alam, terutama aset yang selama ini diangap untuk 

kepentingan Pemerintahan Pusat dengan segala perizinan dan aturan yang 

menimbulkan perubahan kewenangan. Perubahan sebagai tanggapan dari 

ketidakadilan selama ini, seperti perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam, 

tidak diikuti oleh aturan yang memadai serta tidak diikuti oleh batasan yang jelas 

dalam menjaga keseimbangan fungsi regional atau nasional. Persoalan lainnya yakni 

meskipun di dalam Undang-Undang tersebut desa juga dinyatakan sebagai daerah 

otonom, namun tidak memiliki kewenangan yang jelas. Dengan kata lain, sebagian 

besar kebijakan publik, paling rendah masih diputuskan di tingkat kabupaten. 

Padahal, mungkin masalah yang diputuskan sesunggguhnya cukup diselesaikan di 

tingkat lokal. Jauhnya rentang pengambilan keputusan tersebut merupakan potensi 

terjadinya deviasi, baik yang pada gilirannya menyebabkan banyak kebijakan publik 

yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih mendalam mengenai sejauh mana optimalisasi kinerja 
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Bappeda Kota Surakarta dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif di era 

otonomi daerah di Kota Surakarta. 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dengan mengacu pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan oleh 

peneliti diatas, maka perumusan permasalahan yang akan diteliti adalah : 

”Bagaimanakah optimalisasi kinerja Bappeda Kota Surakarta dalam proses 

perencanaan pembangunan partisipatif?” 

C. TUJUAN PENELITIAN 

a. Mendapatkan gambaran tentang kinerja Bappeda Kota Surakarta dalam Proses 

Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kota Surakarta. 

b. Mengetahui bagaimana Bappeda Kota Surakarta dalam mengoptimalkan 

kinerjanya tersebut. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

a. Hasil penelitian ini dapat menambah masukan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan 

Sosial pada umumnya dan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Bappeda Kota Surakarta dalam 

usaha optimalisasi kinerja dan kompetensinya di era otonomi daerah. 

c. Manfaat pribadi bagi penulis yakni untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar sarjana bidang Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

d. Dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Landasan Teori 

Teori merupakan serangkaian pertanyaan yang saling berhubungan yang 

menjelaskan mengenai sekelompok kejadian. Semakin banyak kejadian yang dapat 

dijelaskan dan semakin sedikit pertanyaan, berarti teorinya semakin baik (Saifudin 

Azwar, 2001 :39-40). Sedangkan menurut Masri Singarimbun (1089), teori adalah 

seperangkat asumsi, konsep, konstrak, definisi dan proporsi untuk menerangkan suatu 

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 

Dalam penelitian ini, akan digunakan teori yang akan mendukung penelitian dan 

membantu merumuskan kerangka pemikiran. 

Optimalisasi 

Menurut Peter dan Yeny Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 

optimal adalah sesuatu yang paling baik, paling tinggi, yang dapat mencapai titik 

optimum, mengoptimalkan adalah membuat sesuatu menjadi optimal atau membuat 

menjadi yang paling baik (1991: 1059-1060). 

Optimalisasi menurut WJS Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa 

Indonesia berasal dari kata “optimum” yang mana berarti yang terbaik, paling 

menguntungkan. Dan dalam hal ini optimalisasi membuat lebih baik lagi (1984:687). 

Sedangkan optimum adalah tingkatan yang terangat sangat menguntungkan dalam 

batas-batas tertentu, dan pengoptimuman merupakan penyempurnaan suatu sistem 

supaya berprestasi sebaik-baiknya atas dasar kriteria tertentu (PPm,1981:182). 

Dengan demikian optimalisasi dapat diartikan sebagai proses, cara, atau upaya 

untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi 
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yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu 

dan kriteria tertentu. 

Kinerja 

Istilah kinerja menurut Achmad S.Rucky (2001:14) adalah pengalihbahasaan 

dari kata Inggris “performance” yang kemudian dijelaskan lebih lanjut batasan 

mengenai kinerja menurut Bernandin dan Russel dalam bukunya Achmad S.Rucky 

(2001:14) adalah : 

“…as the record of outcomes produce on a specified job function or activity 
during a specified time periode. ” (…catatan tentang hasil-hasil yang 
diperoleh dan fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama 
suatu kurun waktu tertentu). 

 

Sedangkan pengertian kinerja dalam Keputusan Lembaga Administrasi 

Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu kegiatan, program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, visi dan misi organisasi. 

Menurut Scoot A.Snell dan Kenneth N.Wexley dalam bukunya A Dale Time 

(1992:329), kinerja adalah kulminasi tiga elemen yang saling berkaitan, yaitu 

ketrampilan, upaya, dan sifat keadaan-keadaan eksternal. 

Dari beberapa pengertian mengenai kinerja tersebut di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil pelaksanaan dari suatu 

pekerjaan, kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang telah ditetapkan dan strategi yang digunakan dalam kurun waktu 

tertentu. Sedangkan untuk mengetahui apakah kinerja dari suatu organisasi tersebut 

sudah optimal atau belum maka diperlukan pengukuran dari kinerja tersebut, akan 
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tetapi pengukuran optimalisasi kinerja ini diharapkan bisa berkelanjutan sehingga 

bisa memberikan umpan balik (feed back), dengan demikian upaya dalam perbaikan 

kinerja bisa terus-menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Disamping  

itu, terdapat perbedaan pengukuran kinerja antara organisasi swasta dengan publik, 

hal ini disebutkan dalam Modul 3 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (2000:8) 

yaitu pada organisasi swasta tingkat keberhasilan kinerja adalah profit (keuntungan) 

sedangkan organisasi publik adalah dengan cara membandingkan misi dan tujuan 

dengan capaiannya. 

Dari uraian di atas, maka pengukuran optimalisasi kinerja organisasi publik 

bisa menyangkut dari intern organisasi publik itu sendiri dan faktor ekstern (hal-hal di 

luar lingkungan organisasi publik, dalam hal ini masyarakat atau publik itu sendiri) 

dan untuk itu sebelumnya perlu diketahui hal-hal yang perlu diukur. Acmad S. Rucky 

(2001:8-11) mengemukakan sasaran kinerja yang dapat diukur dirinci sebagai 

berikut: 

1. Sarana dan prasarana. 

2. Proses kerja atau metode kerja. 

3. Kemampuan sumber daya manusia. 

4. Gairah kerja atau motivasi sumber daya manusia. 

5. Kualitas bahan baku dan bahan pembantu. 

Menurut FC Gomes, kriteria kinerja yang dapat diukur secara obyektif untuk 

pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu, yaitu meliputi 

relevancy, reliability dan discrimination (2001:1-136). Relevancy menunjukan tingkat 

kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan kinerja. Reliability menunjukan 
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tingkat mana kriteria kinerja menghasilkan hasil yang konsisten. Discrimination 

mengukur tingkat mana kriteria kinerja bisa dilihat perbedaan-perbedaan kinerja. 

Lebih lanjut, FC Gomes (2001:137-142) menjelaskan tipe-tipe pengukuran 

kinerja yakni antara lain : 

1. Pengukuran kinerja berdasarkan hasil (result based performance 

appraisal/evaluation) yaitu merumuskan kinerja berdasarkan pencapaian 

tujuan organisasi atau hasil akhir. 

2. Pengukuran kinerja berdasarkan perilaku (behavior based performance 

appraisal/evaluation) yaitu mengukur sarana (means), pencapaian sasaran 

(goals) dan bukannya hasil akhir akhir (end result). 

3. Pengukuran kinerja berdasarkan judgement (judgement based performance 

appraisal/evaluation) yaitu menilai kinerja kerja berdasarkan deskripsi 

perilaku yang spesifik (quantity of work, quality of work, job knowledge, 

cooperation, initiative, interpersonal competence, loyality, dependability and 

personal qualities). 

Sedangkan menurut Wahyudi Kumorotomo (1996:304-305), tolok ukur yang 

dapat dijadikan pedoman dalam menilai optimalisasi kinerja organisasi publik antara 

lain : 

Tiga Sub kriteria pertama dapat disingkat sebagai 3 E dan berasosiasi dengan 

nilai-nilai ekonomis :  

1. Efektivitas (daya guna) ; merujuk kepada banyaknya manfaat yang dicapai 

oleh suatu kebijakan publik. 
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2. Efisiensi (hasil guna) ; merujuk kepada upaya untuk menekan biaya dalam 

mencapai manfaat tertentu, pada umumnya diukur dengan membagi tingkat 

manfaat dengan biayanya. 

3. Keadilan (equity) ; keadilan merujuk kepada penyediaan tingkat manfaat 

minimum pada biaya maksimum yang mampu dikeluarkan dengan ukuran 

orang, kelompok atau tempat. 

Tiga Subkriteria yang lain berasosiasi dengan nilai-nilai politis dan disingkat 3 

P yaitu : 

1. Public participation (partisipasi masyarakat) ; dapat dinilai dari adanya 

keterlibatan kelompok-kelompok sasaran, masyarakat umum, kelompok-

kelompok kepentingan dan segenap unsur-unsur kemasyarakatan didalam 

pengambilan keputusan secara demokratis. 

2. Predictability (kepastian layanan) ; bahwa pengambilan keputusan 

dilaksanakan berdasarkan kriteria yang objektif sehingga jika seseorang 

mendapat keputusan tertentu setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan maka 

orang lain pun akan memperoleh keputusan yang sama kalau memang 

memenuhi kriteria tersebut. 

3. Procedural due process (keadilan prosedural) ; apabila seorang warga negara 

mendapat perlakuan tidak adil, maka dia berhak untuk mengetahui apa 

kesalahannya, untuk mengetahui bukti-buktinya untuk mengajukan 

pembelaan dan berhak memperoleh kesempatan untuk setidak-tidaknya 

mengajukan satu kali banding. Setiap orang hendaknya memperoleh 

kesempatan seperti itu sama. 
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Tinjauan lain dari Sondang P. Siagian (1998:49-50) untuk melihat 

optimalisasi kinerja suatu birokrasi ada tujuh faktor yang perlu dikaji : 

1. Birokrasi yang menampilkan kinerja optimal dapat diuji dengan standar 

eksternal dan bukan hanya standar internal. Misalnya dalam pemberian 

pelayanan-pelayanan kepada masyarakat apakah sesuai yang diharapkan 

yaitu cepat, ramah sekaligus cermat. 

2. Kenyataan kinerja yang ditampilkan setara dengan kemampuan potensial 

yang dimilikinya. 

3. Birokrasi harus diupayakan untuk tidak terlalu cepat merasa puas atas hasil 

yang dicapainya. 

4. Perlu ditumbuhkan dan dipelihara iklim persaingan yang positif dalam 

lingkungan birokrasi itu sendiri.  

5. Peningkatan kinerja harus selalu dikaitkan dengan prinsip efisiensi. 

6. Organisasi dengan kinerja tinggi mampu memenuhi persyaratan ideal yang 

dituntut oleh kondisi budaya organisasi itu berada dan bergerak. 

Indikator-indikator optimalisasi kinerja tersebut dibutuhkan untuk 

memberikan kepastian tentang gambaran kualitas dan kuantitas tingkat capaian 

kegiatan dari organisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan adanya indikator-

indikator optimalisasi kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja dari suatu 

organisasi. Dalam penilaian kinerja terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan ada 

beberapa kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang dihasilkan. Kriteria-

kriteria capaian kinerja tersebut menurut A. Dale Timpe (1992:397-398) diantaranya 

adalah : 
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1. Kategori buruk 

o Kinerja berada dibawah harapan dan sasaran minimum, yang dapat 

ditunjukkan dengan membandingkan hasil yang dicapai selama masa 

penilaian dengan sasaran yang ditetapkan. 

o Memperlihatkan hasil yang terbatas dalam memperbaiki kelemahan-

kelemahan kinerja. 

o Upaya perbaikan hasil kerja diperlukan untuk meningkatkan kinerja ke 

tingkat yang cukup. 

2. Kategori sedang 

o Kinerja memenuhi sebagian besar harapan kerja minimum yang 

ditentukan. 

o Mengambil beberapa tindakan mandiri tetapi biasanya bergantung pada 

atasan. 

3. Kategori Baik 

o Kinerja memuaskan 

o Telah dipenuhi persyaratan-persyaratan esensial serta mencapai hasil 

sesuai dengan sasaran. 

o Dapat mengantisipasi masalah dan mencari bantuan dalam mengambil 

tindakan korektif. 

4. Kategori sangat baik 

o Kinerja di atas normal 

o Pencapaian hasil lebih baik dan melampaui yang dibutuhkan 
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o Hanya meminta bantuan kepada atasan apabila ada masalah khusus atau 

masalah luar biasa. 

5. Kategori baik sekali 

o Kinerja luar biasa di semua aspek 

o Prestasi dan hasil kerja sangat tinggi 

o Menangani masalah yang paling sulit hanya dengan bimbingan sekali. 

Dan dari kelima kriteria tersebut di atas, bisa dikatakan bahwa capaian kinerja 

pada kategori sangat baik dan baik sekali merupakan kriteria dari optimalisasi kinerja. 

Lebih lanjut untuk mengetahui optimalisasi kinerja suatu organisasi menurut 

A. Dale Timpe (1992:281) tidak hanya cukup menilai kinerjanya saja, akan tetapi 

perlu pengkajian dan pengembangan kinerja (performance and development). Oleh 

karena itu, hasil dari evaluasi indikator-indikator optimalisasi kinerja perlu dianalisis. 

Dalam buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (1999:30), analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara 

membandingkan antara indikator-indikator optimalisasi kinerja dengan realisasi, 

seperti : 

1. Perbandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. 

2. Perbandingan antara kinerja nyata dengan tahun-tahun sebelumnya. 

3. Perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul 

dibidangnya atau dengan sektor usaha. 

4. Perbandingan kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan 

standar internasional. 
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Suatu pembangunan hendaknya dibuat secara terarah dan tepat sasaran, 

sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Untuk 

mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan pembangunan yang 

matang. Apabila pembangunan tersebut dilaksanakan pada skala nasional, maka tugas 

perencanaan pembangunan menjadi wewenang Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas). Hal ini seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Keputusan 

Kepala Badan Perencanaan Nasional, yaitu : 

“Bappenas mempunyai tugas membantu membantu Presiden dalam 

menetapkan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta 

penilaian atas pelaksanaannya” 

 
Sedangkan untuk perencanaan pembangunan di tingkat daerah merupakan 

tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), baik itu untuk Daerah 

Tingkat I maupun Daerah Tingkat II seperti yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) 

dan (2) Keppres No. 27 Tahun 1980 yang berbunyi : 

Ayat (1) :  Bappeda Tingkat I mempunyai tugas membantu Gubernur / Kepala 

Daerah Tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang 

perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat I serta penilaian atas 

pelaksanaannya 

Ayat (2) : Bappeda Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati / Walikota 

Daerah Tingkat II dalam menentukan kebijaksanaan di bidang 

perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian 

atas pelaksanaannya. 

 
 

Agar pelaksanaan pembangunan antara skala nasional dan skala daerah dapat 

berjalan searah, maka diperlukan koordinasi yang baik antara Bappenas dengan 
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Bappeda. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaan 

pembangunan. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Keppres No. 27 Tahun 

1980 yang berbunyi : 

“ Dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah, Bappeda 
Tingkat I dan Bappeda Tingkat II berkewajiban mengusahakan 
keterpaduan antara rencana nasional dan daerah. ” 
 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, peran Bappeda dalam membuat 

perencanaan pembangunan di daerah meliputi : 

a. Rencana  pembangunan  jangka  panjang  daerah  disingkat dengan 
RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang 
memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu 
kepada RPJP nasional;  

b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya 
disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah 
yang penyusunannya berpedoman kapada RPJP daerah dengan 
memperhatikan RPJM nasional;  

c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah 
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, 
kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas 
satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai 
dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif; 

d. Rencana kerja pernbangunan daerah, selanjatnya disebut RKPD, 
merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, 
baik yang dilaksanakan  langsung oleh pemerintah daerah maupun 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan 
mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;  

e. RPJP daerah dan RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan 
Pemerintah. 

 
Sedangkan untuk mekanisme perencanaan pembangunan daerah di Indonesia 

telah ditetapkan secara luas mulai pertengahan tahun 1980-an (Roberto Akyuwen, 
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2003). Mekanisme perencanaan tersebut dikatakan menggunakan kombinasi antara 

pendekatan dari bawah (bottom up approach) dan dari atas (top down approach). 

Ginandjar Kartasasmita (1997:115) lebih lanjut mengemukakan bahwa secara 

operasional pendekatan perencanaan tersebut ditempuh melalui mekanisme yang 

disebut Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di 

Daerah (P5D), dengan memanfaatkan forum-forum Musyawarah Pembangunan 

(Musbang) Desa, Musbang Kecamatan, Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) 

Dati II, Rakorbang Dati I, Konsultasi Regional Pembangunan (Koregbang), yaitu Dati 

sepulau/kawasan, dan puncaknya terjadi pada Konsultasi Nasional Pembangunan 

(Konasbang). Di setiap tingkat diupayakan untuk mengadakan koordinasi 

perencanaan sektoral dan regional. Usulan atau masalah yang lintas wilayah atau 

lintas sektoral yang tidak dapat diselesaikan di suatu tingkat dibawa ke tingkat di 

atasnya. Proses berjenjang ini di harapkan dapat mempertajam analisis di berbagai 

tingkat forum konsultasi perencanaan pembangunan tersebut. Dengan demikian, 

perencanaan dari “atas ke bawah” yang memberikan gambaran tentang perkiraan-

perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada, diinformasikan secara 

berjenjang sehingga proses perencanaan dari “bawah ke atas” diharapkan sejalan 

dengan yang ditunjukkan dari “atas ke bawah”.  

Pembangunan Daerah 

Definisi ataupun batasan pengertian pembangunan banyak diberikan oleh para 

sarjana dengan memberikan definisi yang berbeda. Perbedaan tersebut sebenarnya 

pada tekanan saja. Pada umumnya dari berbagai definisi yang saling berbeda tersebut 
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sebenarnya saling melengkapi. Menurut Katz dan Seers (dalam Moeljarto, 1987:3) 

pembangunan didefinisikan sebagai : 

”Proses perubahan yang terencana dari suatu situasi nasional yang satu ke 
situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi”. 
 

Sedangkan menurut I Nyoman Beratha (1991:65) memberikan definisi 

pembangunan : 

 ” Pembangunan sebagai suatu usaha-usaha perubahan-perubahan yang 
direncanakan dengan pendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial 
budaya untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pedoman-
pedoman tertentu. ” 

 
Dari kedua pendapat diatas maka dapat diambil intinya bahwa pembangunan 

adalah : 

a. Suatu perubahan dari suatu situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih 

tinggi. 

b. Direncanakan dengan pendayagunakan potensi alam, manusia dan sosial 

budaya untuk menuju keadaan yang lebih baik. 

Dalam pencapaian setiap tahapan kemajuan dalam perubahan diharapkan 

dapat mencapai suatu keselarasan baik lahiriah maupun batiniah masyarakat dengan 

kadar pemerataan hasil-hasil baik pembangunan yang semakin meningkat tercermin 

dalam perbaikan hidup dan keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang 

berjalan terus menerus dan mencakup being dan doing, dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi masa depannya. Menurut Bryan dan 

White (1989:21) pengertian being dan doing berarti: 

” Proyek dan program-program bukan saja perlu membuahkan perubahan-
perubahan yang fisik dan konkrit melainkan juga perlu menghasilkan hal-
hal semacam itu dengan cara tertentu sehingga rakyat memperoleh 
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kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan memberikan tanggapan 
terhadap perubahan tersebut. ” 
 

Oleh karena itu pembangunan adalah upaya meningkatkan kapasitas untuk 

mempengaruhi masa depan. Menurut Bryan dan White (1989:22) kapasitas mencakup 

4 implikasi yaitu: 

1. Kapasitas, mencakup kapasitas bangsa dan komunitas untuk membangun 

lembaga-lembaga politik dan sosial yang bertanggung jawab atas produksi 

dan alokasinya. 

2. Keadilan, menyangkut masalah distribusi dalam arti kalau hanya sebagian 

kecil masyarakat yang menikmati hasilnya maka pembangunan dalam arti 

sebenarnya belum terjadi. 

3. Pemberdayaan (empowerment), untuk menjadikan rakyat mempunyai kuasa 

dan wewenang serta menggunakan pengaruhnya untuk mengangkat masalah-

masalah mereka sendiri karena orang akan sulit mengembangkan 

kemampuan jika tidak ada perasaan pada dirinya bahwa pribadinya berdaya 

guna, tidak memiliki kesadaran akan dibawa kemana kebutuhan-kebutuhan 

dan tuntutan-tuntutannya. 

4. Proses yang berkesinambungan (sustainable), pembangunan merupakan 

rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sejalan 

dengan perkembangan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, budaya dan 

politik. 

Berdasarkan uraian di atas berarti fokus pembangunan terletak pada 

pembangunan masyarakat yang diartikan sebagai pembangunan untuk mewujudkan 

self sustaining capacity masyarakat itu sendiri. Menurut Moeljarto (1987:25), 
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diartikan sebagai pembangunan yang berpusat pada manusia yang memandang 

manusia sebagai fokus utama maupun sumber utama pembangunan. Pembangunan 

yang berpusat pada manusia akan dapat mengubah peranan masyarakat sebagai 

penerima pasif pelayanan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pokok menjadi anggota masyarakat yang mampu berperan serta aktif di dalam 

pembangunan. Sedangkan menurut Gunawan Sumodiningrat (1998:51), ruang 

lingkup pembangunan daerah meliputi semua kegiatan pembangunan sektoral, 

regional dan khusus yang berlangsung di daerah, baik yang dilakukan oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk lebih menggalakkan 

prakarsa dan peran serta masyarakat, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, 

meningkatkan dan menyerasikan laju pertumbuhan daerah, meningkatkan dan 

menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dan mempercepat pertumbuhan daerah 

yang tertinggal. 

Partisipasi masyarakat 

Partisipasi mengandung makna keikutsertaan total masyarakat dalam suatu 

aktivitas. Pengertiannya, pembangunan partisipatif tak lain merupakan suatu 

pendekatan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, mulai sejak dari proses 

mengenali masalah, merencanakan kegiatan, melaksanakan pembangunan, dan ikut 

melakukan terhadap hasil pembangunan itu sendiri (R. Chamber, 1999). Tujuan-

tujuan perencanaan pembangunan akan dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan 

berbagai kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang konsisten berdasar 

sistem prioritas yang tajam. Namun demikian berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan 

pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya. Tidak 
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saja dari pengambil kebijakan tertinggi para perencana, aparatur pelaksanaan 

operasional tetapi juga dari masyarakat. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1977:204), 

keterlibatan aktif ini disebut juga sebagai partisipasi. 

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mempunyai sifat yang 

penting. Hal ini senada dengan pernyataan Diana Conyers (1994:154-155) yaitu: 

1. partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek pembangunan akan 

gagal. 

2. masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa 

dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan 

mengetahui secara langsung dan mempunyai rasa memiliki sebab terlibat 

langsung didalamnya. 

3. merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri. Mereka pun mempunyai hak untuk 

memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan 

dilaksanakan di daerah mereka. Dan hal ini sesuai dengan konsep man 

centered development, suatu pembangunan yang dipusatkan pada 

kepentingan manusia, jenis pembangunan yang diarahkan demi perbaikan 

nasib manusia dan tidak sekedar sebagai obyek pembangunan. 

Dalam rangka meningkatkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat, Bintoro 

Tjokroamidjojo (1997:207) berpendapat bahwa ada dua cara dalam perencanaan 

pembangunan: 
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1. Mobilisasi kegiatan-kegiatan masyarakat serasi untuk kepentingan-

kepentingan pencapaian tujuan pembangunan dimana keterlibatan 

masyarakat lebih didasarkan atas hubungan satu arah dari atas ke bawah. 

2. Dengan meningkatkan aktivitas, swadaya dan swakarsa masyarakat sendiri. 

Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu tindakan pada saat ini untuk 

membuat keputusan akan apa yang akan dikerjakan pada masa mendatang. 

Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang 

sepenuhnya akan sangat bergantung pada rencana yang dimuat saat ini. Keberhasilan 

pelaksanaan dan pencapaian tujuan di masa yang akan datang sepenuhnya akan 

sangat bergantung pada rencana yang dimuat saat ini. Melalui perencanaan yang 

disusun dengan baik akan tercapai efisiensi penggunaan sumber daya yang lebih 

tinggi, penentuan dan pemilihan alternatif tindakan terbaik, serta antisipasi terhadap 

setiap perubahan yang terjadi. Dengan demikian perencanaan dapat diartikan sebagai 

proses penetapan tujuan dan penyusunan metode atau cara untuk mencapai tujuan 

tersebut. Sedangkan pengertian perencanaan menurut Y. Dror (dalam Kunarjo, 

1992:7) : 

” Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat 
keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang 
diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu. ” 
 

Lingkup dari suatu perencanaan yaitu memfokuskan pada pengambilan 

keputusan, karena dalam proses perencanaan dilakukan pemilihan dan penentuan 

langkah yang akan datang. Perencanaan yang tepat dan sistematis biasanya 
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memperhatikan faktor obyektif, dengan demikian menurut Tjihno Windaryanto 

(1999:49) perencanaan mempunyai fungsi : 

1. Sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggaraan proyek. 

2. Dasar pengaturan alokasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. 

3. Alat untuk mendorong perencana dan pelaksana melihat ke depan dan 

menyadari pentingnya unsur waktu. 

4. Sebagai pegangan dan tolok ukur fungsi pengendalian. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (1981:32) yang 

mengartikan perencanaan sebagai desain daripada kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan mempergunakan potensi sumber-sumber secara sebaik mungkin 

untuk mencapai suatu tujuan dalam dimensi waktu tertentu. Pembangunan seringkali 

dirumuskan sebagai proses perubahan yang terencana dari situasi nasional yang satu 

ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi (Katz, 1971 dalam Moeljarto 

1993:3). Dengan kata lain pembangunan selalu menyangkut proses perbaikan (Seers, 

1970 dalam Moeljarto 1993:3). Di satu sisi, agar suatu pembangunan dapat berjalan 

baik dan berkelanjutan maka harus didukung dengan adanya sebuah tata 

pemerintahan yang baik pula (Good Governance). Good dalam Lembaga 

Administrasi Negara diartikan sebagai nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan 

atau kehendak rakyat. Sedangkan Governance diartikan sebagai proses 

penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods 

and service. Secara sederhana, Good Governance dapat diartikan sebagai suatu 

kemampuan dalam sebuah unit peran baik dalam tingkat pemerintahan pusat maupun 

daerah, untuk menjalankan fungsi-fungsi politik dan administratif. 
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Perencanaan secara umum menjadi awalan dalam melaksanakan suatu 

kegiatan. Urgensi perencanaan seringkali dikaitkan dengan pengalokasian sumber 

daya yang efisien dalam pencapaian tujuan. Pada sisi yang lain perencanaan penting 

sebagai upaya untuk untuk mewujudkan efektivitas kerja. Dengan kata lain 

perencanaan menjadi arahan kerja sehingga upaya yang dilaksanakan sebisa mungkin 

semakin mendekatkan pada tujuan yang hendak dicapai. 

Perencanaan mencakup penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan 

pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu 

(Kunarjo, 1996:7). Dalam perspektif yang lebih luas perencanaan mencakup beberapa 

ide pokok berikut:  

a. Perencanaan pada hakekatnya merupakan kegiatan berfikir karena didahului 

oleh konseptualisasi usaha sebelum bertidak. 

b. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan keputusan 

tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di masa depan. 

c. Perencanaan berarti meletakkan dasar-dasar rasionalitas untuk berbagai usaha 

di masa mendatang dengan maksud mempengaruhi dan mengendalikan arah 

perubahan yang diduga akan terjadi. 

d. Perencanaan merupakan proses pemilihan dan usaha menghubung-hubungkan 

fakta untuk dijadikan bahan dalam membuat berbagai pra anggapan mengenai 

masa depan yang akan dihadapi untuk kemudian dituangkan dalam program 

kerja dan kegiatan operasional yang dirasakan perlu dalam usaha pencapaian 

tujuan. 
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e. Perencanaan juga berarti pengalokasian yang sistematis dari berbagai sarana 

dan prasarana kerja yang sifatnya terbatas untuk memperoleh hasil yang 

maksimal (Siagian, 1986:87). 

f. Perencanaan dalam arti yang seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses 

menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

g. Perencanaan adalah suatu cara mencapai tujuan sebaik-baiknya melalui 

seleksi alternatif terbaik supaya lebih efisien dan efektif. 

h. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, 

bilamana dan oleh siapa (Tjokroamidjojo, 1986:12). 

Urgensi perencanaan dapat dilihat dari adanya kebutuhan mendesak untuk 

menjalankan agenda pembangunan secara maksimal, tepat dan hemat dalam 

menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Kedua, adanya kebutuhan untuk 

mentransformasi masyarakat. Ketiga, perencanaan penting karena memberikan 

petunjuk untuk mengorganisasikan sumber daya dalam mencapai tujuan (Alexander 

Abe, 2001:68). Dalam kerangka kerja yang demikian maka efektifitas dan efisiensi 

menjadi hal yang teramat penting untuk diwujudkan. 

Perencanaan pembangunan merupakan usaha sistematis untuk memilih 

alternatif yang dapat ditempuh guna mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan yang realitis dan rasional (Kartasasmita 1997:105). Jika 

dikaitkan dengan pemecahan masalah maka perencanaan pembangunan merupakan 

penanganan suatu sistem masalah secara holistik untuk mewujudkan kesejahteraan 

dan pembinaan potensi pembangunan. Perencanaan tidak semata-mata merupakan 
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persoalan instrumentasi sasaran-sasaran secara efisien, tetapi juga suatu proses yang 

memungkinkan masyarakat menemukan masa depannya (Friedinann dalam Bryant-

White, 1987:307). Unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan pembangunan 

meliputi: 

a. Kebijakan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan sebagai syarat bagi 

penentuan strategi. 

b. Kerangka rencana yang menghubungkan berbagai variabel. 

c. Perkiraan tentang sumber-sumber pembangunan. 

d. Kerangka kebijakan untuk mencapai derajat serasi dan konsistensi. 

e. Program investasi. 

f. Administrasi pembangunan, penyempurnaan dan pembinaan administrasi 

negara (Tjokroamidjojo, 1986:62) 

Perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan yang lebih banyak daripada 

penyusunan rencana-rencana dan mencakup ragam keterampilan yang jauh lebih 

banyak daripada sekedar kemahiran menetapkan tujuan-tujuan jangka panjang belaka. 

Pada hakekatnya perencanaan ialah upaya pemerintah untuk memperbesar 

kapasitasnya membuat pilihan guna mempertimbangkan dan menentukan alternatif 

yang akan ditempuhnya diantara alternatif-alternatif yang tersedia (Bryant-White, 

1987:329). Dengan demikian perencanaan pembangunan merupakan proses 

pengambilan kebijakan berkesinambungan dengan menghubungkan pengetahuan dan 

pengalaman di masa lalu dengan kenyataan yang akan dihadapi yang mendasarkan 

pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan berorientasi pada pencapaian 

suatu tujuan maupun pemecahan masalah. 
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Dari perspektif pembangunan, perencanaan dapat dipandang sebagai alat dan 

tolok ukur (Soekartawi, 1990:24). Sebagai alat, rencana memiliki fungsi untuk 

menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, alat dalam penentuan berbagai 

alternatif, penentuan skala prioritas, dan perumusan masalah. Sebagai tolok ukur, 

perencanaan dapat digunakan untuk melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan 

pembangunan. Penyusunan perencanaan pembangunan dapat disebut sebagai proses 

sosial, pelaku-pelaku utama dibantu dengan informasi dan teknik berinteraksi untuk 

merumuskan kebijakan (Mayer-Greenwood, 1984:5). Perumusan perencanaan dapat 

dilihat dari pendekatan proses, struktur maupun kebijakan (Wursanto, 1987:50). Dari 

segi proses, perencanaan dipandang sebagai kegiatan yang dilaksanakan dalam 

beberapa tahap atau langkah. Proses perumusan rencana pembangunan meliputi 

langkah-langkah tinjauan keadaan, perkiraaan keadaan masa yang akan dihadapi, 

penetapan tujuan rencana, identifikasi kebijakan, persetujuan rencana pembangunan 

(Tjokroamidjojo, 1986:57). 

a. Tinjauan keadaan dapat berupa tinjauan sebelum memulai suatu perencanaan 

(review before take off) atau suatu tinjauan tentang pelaksanaan rencana 

sebelumnya (review of performance). Pada tahap ini informasi yang 

terkumpul merupakan masukan bagi perumusan perencanaan. 

b. Perkiraan keadaan masa yang akan dihadapi sering juga disebut dengan 

forecasting. Dalam hal ini diperlukan data-data statistik dan berbagai hasil 

penelitian yang selanjutnya dianalisis sehingga dapat dirumuskan suatu 

kesimpulan tentang kecenderungan-kecenderungan masa depan. 
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c. Penetapan tujuan rencana (plan objective) dan pemilihan cara pencapaian 

tujuan tersebut. Dalam hal ini seringkali nilai-nilai politik, sosial masyarakat 

memiliki peran yang cukup penting. Tujuan dirumuskan berdasarkan 

forecasting yang dikaitkan dengan berbagai bidang dan prioritas masalah. 

d. Identifikasi kebijaksanaan yang dilakukan melalui pemilihan alternatif terbaik 

dengan mempertimbangkan opportunity cost, skala prioritas, identifikasi 

masalah yang didukung dengan survey pendahuluan, sesuai dengan nilai-nilai 

masyarakat. 

e. Persetujuan atau pengesahan rencana yang dapat dilaksanakan dengan tiga 

bentuk persetujuan. Pertama, persetujuan rencana yang dilakukan oleh 

lembaga perwakilan rakyat untuk kebijakan yang bersifat makro atau 

mendasar. Bentuk persetujuan yang kedua merupakan kebijakan pemerintah 

yang biasanya lebih bersifat operasional, luwes dan fleksibel. Bentuk ketiga 

adalah format rencana berbentuk garis besar kebijakan pemerintah (eksekutif) 

yang disetujui oleh lembaga perwakilan. 

Tahap atau langkah yang dilalui dalam perencanaan merupakan satu 

rangkaian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ketidakberhasilan salah satu tahap 

akan mempengaruhi tahap selanjutnya. Dalam pandangan ini diperhatikan pula aspek 

hubungan kemanusiaan yang ada dalam proses tersebut. Dari segi struktur atau 

pendekatan formal, perencanaan dilihat sebagai hubungan-hubungan struktur formal. 

Pendekatan ini mengkaji perumusan perencanaan pembangunan berdasarkan legalitas 

organisasi, dasar hukum mekanisme perencanaan, pemegang kewenangan serta 

penanggung jawab perencanaan. Sedangkan dari segi kebijakan yang mengkaji 
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perencanaan dari sudut tujuan yang ingin dicapai, pendekatan ini mencoba 

memahami tujuan organisasi yang sebenarnya, motif atau alasan untuk mencapai 

tujuan tersebut, serta realisasi tujuan tersebut dalam perencanaan. 

Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan 

diuntungkan atau yang memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam 

proses perencanaan. Dengan kata lain masyarakat menikmati produk perencanaan 

bukan semata-mata dari hasil perencanaan tetapi dari keikutsertaan dalam proses 

perencanaan. Prinsip kesinambungan menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya 

berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan 

terus menerus dan kesejahteraan. Prinsip holistik menunjukkan bahwa masalah dalam 

perencanaan dan pelaksanaan tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi tetapi harus 

dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. 

Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat 

lokal yang didalamnya rakyat memiliki identitas dan peranan sebagai partisipan. 

Pendekatan ini menyadari arti penting partisipasi warga dalam perencanaan 

pembangunan. 

a. Partisipasi warga dapat memberi rasa kepemilikan yang kuat dikalangan 

warga terhadap hasil-hasil pembangunan. 

b. Warga makin sadar dan dewasa sehingga dapat memahami kompleksitas dari 

berbagai isu pembangunan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



c. Pilihan alternatif jalan keluar yang dikaji bersama merupakan pilihan teruji 

daripada hal tersebut hanya menjadi tugas rutin segelintir orang dalam 

birokrasi. 

d. Partisipasi warga dapat membuat efisiensi dan harga menjadi murah karena 

ada kontribusi nyata yang diberikan warga terhadap gerakan atau proses 

pembangunan tertentu. 

e. Partisipasi warga dapat memperkokoh solidaritas sosial dan memperkecil 

jurang pemisah antar kelompok masyarakat. 

f. Dapat menghormati dan mengapresiasikan perbedaan pandangan dan 

pandapat yang hidup di dalam masyarakat sehingga menjadi kekuatan kolektif 

yang menuju pada kedewasaan masyarakat. 

Fokus utama perencanaan partisipatif adalah memperkuat kemampuan rakyat 

dalam melaksanakan pembangunan. Melalui perencanaan partisipatif masyarakat 

menjadi semakin aktif, peduli terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dan 

semakin memahami kompleksitas isu pembangunan. Kesadaran ini akan menjadi 

modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan kreatifitas dan inovasi dalam 

mendesain pembangunan. Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan 

dan karenanya mengakui arti penting pilihan individual dan pembuatan keputusan 

yang terdistribusi. Pendekatan ini mencapai tujuan pembangunan melalui proses 

pembelajaran sosial yang di dalamnya individu berinteraksi satu sama lain menembus 

batas-batas organisasi dan dituntun oleh kesadaran kritis individual. Disamping itu 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan melahirkan solidaritas dan rasa 

kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan yang telah mereka rencanakan 
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sendiri sehingga keresahan dan ketidakpuasan warga dapat ditekan seminimal 

mungkin. Gejolak sosial sangat kecil muncul di wilayah dimana partisipai warga telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu komunitas. 

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan wujud 

pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih otonom, demokratis dan partisipatif 

dalam pembangunan. Undang-undang tersebut juga merupakan perwujudan 

pelaksanaan otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai aspirasi 

masyarakat berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 (e)). Pengembangan otonomi daerah tersebut 

merupakan pelaksanaan desentralisasi pembangunan yang bertujuan untuk 

menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bertumpu pada keterlibatan, 

kemampuan dan peran serta masyarakat di daerah.  

Adapun partisipasi masyarakat sekarang ini salah satunya diwujudkan dalam 

penyusunan rencana pembangunan di daerah. Sehingga dalam konsepnya, 

perencanaan pembangunan ini lebih terarah pada perencanaan dari bawah ke atas 

(bottom up planning). Penjelasan diatas merupakan landasan munculnya sebuah 

model Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Model ini memiliki ciri-ciri bahwa 

pembangunan tersebut selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat 

(daerah atau kota) dan mendudukkan masyarakat sebagai subyek dan obyek 

pembangunan. Dalam memahami pengertian Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

ini, Agus Dody Sugiarto mengemukakan : 

” Perencanaan Pembangunan Partisipatif dapat diartikan sebagai suatu sistem 
perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang 
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dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. ” 
(2003:104) 

 
Berdasarkan pengertian diatas, Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

merupakan sebuah konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat. 

Konsep utamanya adalah suatu pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif 

kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang 

kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh 

proses pembangunan (David C. Korten, 1988:261). 

2. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam suatu penelitian, 

serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Berdasarkan 

teori dari Wahyudi Kumorotomo, salah satu tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman 

dalam menilai optimalisasi kinerja organisasi publik yaitu tercapainya efektivitas. 

Dalam hal ini yaitu tercapainya efektivitas dari proses perencanaan pembangunan 

partisipatif. Dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan Badan yang 

memiliki fungsi signifikan di dalam proses pembangunan daerah. Hal ini mengingat 

perannya sebagai perencana pembangunan akan sangat menentukan apakah 

pembangunan di daerah akan berhasil atau gagal. Keberhasilan suatu perencanaan 

pembangunan daerah akan membawa dampak terangkatnya kesejahteraan masyarakat 

ke tingkat yang lebih baik, sebaliknya jika perencanaan pembangunan daerah tidak 

terlaksana dengan baik akan membawa pada keterpurukan daerah yang berimbas pada 

rendahnya kesejahteraan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah bertujuan 
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meningkatkan kualitas pembangunan. Kebijakan ini menyediakan ruang bagi inovasi 

dan kreasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu bentuk kebijakan 

yang diwarnai oleh kebijakan otonomi daerah adalah Perencanaan Pembangunan 

Partisipatif. Perencanaan Pembangunan Partisipatif adalah wujud perubahan 

perumusan perencanaan pembangunan dimana berbagai keputusan yang sebelumnya 

diambil di tingkat lembaga pemrakasa kini diambil di tingkat lapangan bersama 

masyarakat. Pelaksanaan model Perencanaan Pembangunan Partisipatif juga 

merupakan implikasi adanya tuntutan perlunya perencanaan pembangunan yang lebih 

demokratis seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Model tersebut memiliki 

pola orientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meletakkan masyarakat 

sebagai subyek pembangunan. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan 

partisipatif, Bappeda Kota Surakarta mempunyai peran yang sangat strategis, karena 

ditangan badan inilah semua perencanaan pembangunan di Kota Surakarta baik yang 

bersifat mikro maupun makro dirumuskan dan diimplementasikan. 

Adapun Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif ini terwujud melalui 

empat tahap, yaitu tahap perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, tahap 

perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan, tahap dalam forum Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) dan tahap perencanaan pembangunan di tingkat kota. 

Keseluruhan tahap tersebut merupakan satu kesatuan dalam mekanisme Perencanaan 

Pembangunan Partisipatif. Sedangkan optimalisasi kinerja Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif dapat 

diartikan sebagai serangkaian upaya-upaya untuk meningkatkan cara dan kerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan peran pendampingan 
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Musrenbangkel dan Musrenbangcam serta sebagai penyelenggara forum SKPD dan 

Musrenbangkot dalam rangka usaha mewujudkan tujuan strategis perencanaan 

pembangunan partisipatif. 

Berikut merupakan kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini yang 

akan dijabarkan dalam bentuk gambar berikut ini : 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

3. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perbedaan 

pengertian atau persepsi antara maksud peneliti dan pemahaman pembaca. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi kinerja proses perencanaan 

Proses Perencanaan 
Pembangunan 

Partisipatif 
 
 

 

 
Kinerja Bappeda Kota 

Surakarta 
 

 
• Pendampingan 

Musrenbangkel dan 
Musrenbangcam 

 
• Penyelenggara Forum 

SKPD dan 
Musrenbangkot 

 

 

Optimalisasi Kinerja Bapeda Kota 
Surakarta 

• Mewujudkan kemitraan antara 
pemerintah, DPRD dan 
masyarakat dalam pembangunan 
daerah 

• Mewujudkan mekanisme 
perencanaan pembangunan yang 
bertumpu pada prakarsa, 
kemampuan dan kepentingan 
masyarakat 

• Meletakkan pemerintah daerah 
sebagai fasilitator dalam 
perencanaan pembangunan 

• Menciptakan transparansi dalam 
penyelenggaraan pembangunan 

• Meningkatkan akuntabilitas 
pemerintah pada masyarakat 

• Terwujudnya kapasitas 
kelembagaan masyarakat yang 
sederajat dengan pemerintah, 
DPRD dan swasta 

Musrenbangkot 

Forum SKPD 

Musrenbangcam 

Musrenbangkel 
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pembangunan partisipatif adalah serangkaian upaya-upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan cara dan hasil kerja organisasi dengan menggunakan sumber daya yang 

dimiliki untuk mencapai kondisi yang terbaik dalam rangka usaha mewujudkan 

tujuan perencanaan pembangunan partisipatif itu sendiri. 

 

4. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana 

caranya mengukur suatu variabel penelitian (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 

1989:46). Jadi definisi operasional ini merupakan definisi konsep yang telah 

disesuaikan derajatnya dengan situasi dan kondisi di tempat penelitian. 

Dalam penelitian ini, definisi operasional dari optimalisasi kinerja Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam proses perencanaan pembangunan 

partisipatif adalah serangkaian upaya-upaya untuk meningkatkan cara dan kerja 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan peran pendampingan 

Musrenbangkel dan Musrenbangcam serta sebagai penyelenggara Forum SKPD dan 

Musrenbangkot dalam rangka usaha mewujudkan tujuan strategis perencanaan 

pembangunan partisipatif yaitu antara lain; menciptakan kohesifitas dan partnership 

antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; 

menciptakan mekanisme penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang bertumpu 

pada pemrakarsa, kemampuan dan kepentingan masyarakat; mendudukkan 

penyelenggara pemerintahan daerah sebagai fasilitator pembangunan; menciptakan 

transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan; meningkatkan 

kapasitas kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong (1998:3) memberikan definisi 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. 

Menurut Suharsimi Arikunto (1999:243-244) penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena. Sedangkan menurut Sugiyono 

(1997:5) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel 

mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel 

lain. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jenis atau tipe deskriptif kualitatif tepat 

dan sesuai dengan penelitian ini sebagai suatu studi awal yang tidak hanya 

menggambarkan sesuatu tetapi juga menafsirkan dan menganalisa data yang telah 

dikumpulkan, oleh karena itu penulis memilih jenis penelitian ini. 

 

2. Lokasi Penelitian 

Penulis memilih lokasi penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kota Surakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut berdasarkan 

fungsi Bappeda Kota Surakarta dalam hal analisis dan perencanaan pembangunan di 

Kota Surakarta dan karena Bappeda Kota Surakarta merupakan instansi yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam proses perencanaan pembangunan 

di Kota Surakarta. 

3. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  : 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviews) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2004:186). Dalam penelitian ini digunakan 

wawancara semi-terstruktur (semi-structured interviews) seperti dikemukakan oleh 

Sarantakos (1998:251) sebagai berikut: 

“ Guided interviews. This is another name of semi-structured interviews, 
whereby, although the interviewer is provided with an interview guide, there 
is ample freedom to formulate questions and to ddeterminate the order 
questions. (Wawancara terkendali. Ini merupakan istilah lain untuk 
wawancara semi-terstruktur, dimana meskipun pewawancara telah membuat 
pedoman wawancara, namun masih cukup memiliki kebebasan untuk 
merumuskan pertanyaan dan menentukan urutan pertanyaan tersebut). ” 
 

Dalam menggunakan wawancara semi-terstruktur ini maka wawancara 

dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat open-ended, dan mengarah pada 

kedalaman informasi (H.B. Sutopo, 2002:59). Wawancara dilakukan dengan para 

informan, dalam hal ini yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan Bappeda Kota Surakarta, Kepala Bidang Data dan Pelaporan Bappeda 

Kota Surakarta, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Surakarta, 

dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penelitian ini. 
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b. Metode Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat 

digunakan pada hampir semua fenomena sosial. Menurut Sarantakos (1998:207): 

“ Observation means a method of data collection that employs vision as its 
main means of data collection. (Observasi diartikan sebagai cara atau 
metode pengumpulan data yang menggunakan penglihatan/pengamatan 
sebagai alat utama dalam pengumpulan data). ” 
 

Metode ini menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap 

suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku (Sanapiah Faisal, 1999:52). Dalam 

penelitian ini, observasi dilakukan terhadap optimalisasi peran Bappeda Kota 

Surakarta dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Surakarta berikut situasi 

dan kondisinya. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari arsip atau 

dokumen yang mencakup semua informasi yang berupa tulisan atau gambar tentang 

suatu fenomena yang ada di lokasi penelitian. Menurut Arikunto (1999:234) yang 

dimaksud dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam suatu penelitian sosial tidak mungkin 

terlepas dari metode ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sarantakos (1998:274): 

“ Documents have always been used as source of information in social 
research, either as the only method or in conjunction with other methods. 
(Dokumen selalu digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian 
sosial, baik sebagai satu-satunya cara maupun bersama-sama dengan cara-
cara lain). ” 
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Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan yaitu dokumen yang berkaitan 

dengan optimalisasi peran Bappeda Kota Surakarta dalam proses perencanaan 

pembangunan di Kota Surakarta yang berupa peraturan perundang-undangan, 

laporan-laporan, data-data, surat-surat maupun arsip-arsip yang relevan dengan 

penelitian ini. 

4. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari: 

a. Arsip, surat, dan dokumen yang berkaitan dengan optimalisasi peran Bappeda 

Kota Surakarta dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Surakarta. 

b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan optimalisasi peran 

Bappeda Kota Surakarta dalam proses perencanaan pembangunan di Kota 

Surakarta, antara lain yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pelaporan Bappeda Kota Surakarta, Kepala Bidang Data dan Pelaporan 

Bappeda Kota Surakarta, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda 

Kota Surakarta. 

5. Teknik Pengambilan Informan 

Dalam menentukan informan di sini tidak menentukan jumlahnya tetapi 

ditekankan pada kelengkapan data. Penentuan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling). Purposive sampling 

merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan informan sebagai 

sumber data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dalam teknik purposive 

sampling ini, peneliti mempunyai kecenderungan untuk memilih informan yang 
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dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap (H.B. Sutopo, 2002:56). 

Dalam konteks penelitian ini, pihak-pihak yang sebagai informan, antara lain 

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Surakarta, 

Kepala Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Kota Surakarta, Kepala Sub Bidang 

Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Surakarta, dan pihak-pihak lain yang terkait 

dengan penelitian ini. 

6. Metode Analisis Data 

Oleh karena data yang terkumpul sebagian besar data yang sifatnya kualitatif 

maka peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisa data 

kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang sifatnya menyeluruh 

tentang apa saja yang tercakup dalam permasalahan yang ditemukan di lapangan pada 

waktu pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis data kualitatif yang dianggap 

lebih relevan dengan penelitian ini adalah dengan model analisis interaktif. Menurut 

Miles dan Huberman (1992 : 16-20), analisis terdiri tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan, yaitu: 

a. Reduksi data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Hal ini berlangsung terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Dengan demikian reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 
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perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Sajian data 

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Batasan 

dari suatu penyajian yaitu sebagai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya pengambilan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks 

naratif, di samping penyajian dalam bentuk berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, 

dan bagan.  

c. Penarikan simpulan dan verifikasi 

Kegiatan analisis ketiga yang terpenting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis data kualitatif 

mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Proses analisa 

semacam ini disebut model analisa interaktif. Untuk lebih jelasnya akan disajikan 

dalam bentuk gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Model Analisa Interaktif 

 

 
Pengumpulan data 

Sajian 
data 

Reduksi 
data 
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Sumber : H.B.Sutopo (2002:96) 

 

Ketiga komponen tersebut melakukan aktivitas dalam bentuk interaktif baik 

antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus. 

Terkait dengan hal ini peneliti tetap bergerak diantara 3 komponen analisis dengan 

proses pengumpulan data selama kegiatan berlangsung. Sesudah pengumpulan data 

berakhir, peneliti bergerak diantara 3 komponen analisisnya serta memanfaatkan 

waktu yang masih tersisa bagi penelitiannya. 

7. Validitas Data 

Sarantakos (1998:78) mengemukakan bahwa: 

“ Validity means the ability to produce findings that are in agreement with 
theoritical or conceptual values; in other words to produce accurate results 
and to measure what is supposed to be measured. (Validitas atau keabsahan 
diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan penemuan yang sesuai 
secara teoritis atau nilai-nilai konseptual, dengan kata lain yaitu untuk 
menghasilkan hasil yang akurat dan untuk mengukur apa yang seharusnya 
diukur). ” 

 

Secara sederhana dapat dipahami bahwa validitas diperlukan untuk 

memperoleh hasil penelitian yang akurat. Validitas ini merupakan jaminan bagi 

kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Menurut Miles dan 
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Huberman dalam Sarantakos (1998:81) ada beberapa taktik yang dapat digunakan 

untuk validitas, dan salah satu diantaranya adalah trianggulasi. 

Menurut Lexy J. Moleong (2004:330), trianggulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lebih lanjut, Patton dalam 

H.B. Sutopo (2002:78) menyatakan bahwa ada empat macam teknik trianggulasi, 

yaitu: 

a. Data triangulation, yaitu peneliti memanfaatkan beberapa sumber data yang 

berbeda untuk menggali data yang sejenis. 

b.  Investigator triangulation, yaitu pengumpulan data yang sejenis dan 

kemudian dilakukan pengujian validitasnya oleh beberapa peneliti. 

c. Methodological triangulation, yaitu peneliti mengumpulkan data sejenis tetapi 

dengan menggunakan metode atau teknik pengumpulan data yang berbeda. 

d. Theoritical triangulation, yaitu peneliti menggunakan perspektif lebih dari 

satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji atau diteliti. 

Dalam penelitian ini digunakan trianggulasi data dimana peneliti 

menggunakan beberapa sumber data dari pihak yang berbeda untuk memperoleh data 

dalam konteks yang sama. 
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