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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Perencanaan

erencanaan adalah suatu kegiatan perencanaan pembangunan yang
seharusnya dilakukan untuk menghasilkan panduan dan tolak ukur yang

dapat digunakan untuk menciptakan suatu kondisi atau tatatan kehidupan
masyarakat yang makin berkualitas, aman, sejahtera, adil dan makmur.1 Bagi suatu
negara, tidak terkecuali bagi negara berkembang, perencanaan memang sering
disebut bertujuan mewujudkan kondisi yang diharapkan seperti pengertian di atas,
dan kemudian yang telah direncanakan itu seharusnya diimplementasikan melalui
proses yang telah sangat populer yang disebut dengan pembangunan.2

Penyelenggaraan pembangunan yang baik semestinya selalu diawali
dengan perencanaan yang juga baik. Perencanaan pembangunan di Indonesia
selalu dilakukan untuk beberapa level, baik di tingkat nasional maupun daerah
provinsi, kabupaten dan kota. Namun untuk kecamatan dan desa, bahkan untuk tiap
keluarga belum tersentuh secara khusus oleh kegiatan perencanaan pembangunan,
padahal di area inilah adanya komunitas masyarakat secara nyata.3

1 Wildani Hamzens, 2005, Perencanaan di Indonesia 25 Tahun Mendatang, Labdawara,
Bogor, hal. 1.

2 Pembangunan menurut Mudrajat Kuncoro adalah merupakan suatu proses yang
multidimensi, yang mencakup dimensi ekonomi maupun perubahan kelembagaan, struktur sosial,
dan perilaku. Dadang Solihin mengatakan pembangunan adalah proses perbaikan kualitas segenap
bidang kehidupan manusia, dan menurut Rustian Kamaluddin, pembangunan adalah suatu proses
yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat (atau bangsa) meningkat
dalam jangka panjang, dalam Abdul Kadir, 2010, Administrasi Pembangunan, Bahan Kuliah
Administrasi Pembangunan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara, Medan.

3 Wildani Hamzens, Op.Cit, hal. 1-2.
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Bahwa perencanaan merupakan salah satu manajemen dalam mengawali
suatu kegiatan yang dilakukan oleh instansi/kelembagaan/organisasi erat kaitannya
untuk mewujudkan suatu program yang telah ditetapkan dan menjadi komitmen
yang telah disepakati dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan.

Tanpa adanya suatu perencanaan yang baik tentu akan berdampak negatif
dalam implementasinya bahkan akan menimbulkan kerugian baik waktu, biaya dan
lainnya, karena setiap perencanaan yang disusun mutlak disertai dan dipersiapkan
sumber daya baik sumber dana dan sumber daya manusia yang tidak sedikit
jumlahnya. Sebagai contoh di setiap negara melalui anggaran belanja yang begitu
besar harus disediakan dari sumber anggaran pendapatannya, seperti Negara
Republik Indonesia sendiri secara nasional dibebankan dari uang rakyat antara lain
melalui pembayaran kewajiban pajak dan pungutan resmi lainnya, di samping
sektor-sektor lain sumber pembiayaan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kondisi seperti itu mau tidak mau, suka tidak suka Pemerintah melalui
undang-undang pada setiap tahun anggaran mengalokasikan belanja
pembangunan dengan sistem anggaran dinamis dan berimbang yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tingkat nasional
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Pemerintah Daerah
(Provinsi dan Kabupaten/Kota).

Untuk menyusun APBN dikaitkan dengan rangkaian perencanaan
pembangunan nasional yang dikoordinir berdasarkan tugas pokok dan fungsinya
oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang mendapat
masukan/usulan berupa rencana kerja Anggaran Pemerintah dan Satuan Kerja
(SATKER) baik kementerian, non kementerian dan lembaga-lembaga lainnya yang
terkait.

Perencanaan pembangunan di daerah dikoordinir oleh Badan Perencanaan
Pembangunan (BAPPEDA) di masing-masing daerah dan penyelenggaraannya
sering dimotori oleh konsultan-konsultan pembangunan yang memiliki tenaga ahli,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga-lembaga penelitian termasuk
di dalamnya universitas dan dilakukan dengan biaya yang cukup besar. Di atas
kertas, sebagian besar hasil kerja perencanaan menghasilkan rencana-rencana
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pembangunan yang dapat dikatakan ideal, namun juga tidak dapat dihindari
terjadinya rencana pembangunan yang asal jadi karena kurangnya kemampuan
dalam bidang perencanaan secara komprehensif. Untuk hasil kerja perencanaan
pembangunan yang tergolong ideal, harus diakui pada akhirnya secara empirik,
ditahap implementasi hanya sebagian kecil yang tertera di dokumen rencana
pembangunan yang diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan, bahkan
dapat ditemui program-program pembangunan yang jauh melenceng dengan tujuan
pembangunan. Dapat disaksikan sebagian besar yang digariskan dalam rencana
pembangunan itu akhirnya tidak dilakukan, atau rencana-rencana pembangunan
yang telah disusun tidak menjadi bagian dari kegiatan manajemen keseharian
pembangunan daerah, sehingga tujuan pembangunan tidak terwujud, walaupun
status dokumen rencana pembangunan tersebut telah sangat kuat yaitu memiliki
status hukum yang jelas, misalnya telah menjadi salah satu peraturan daerah, ini
artinya rencana pembangunan telah memiliki kekuatan hukum karenanya wajib
diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahun anggaran yang telah
ditentukan.4

Pada masa awal reformasi, telah terjadi “fobia” menyusun visi dan misi
pembangunan daerah melalui program penyusunan rencana strategis
pembangunan di seluruh daerah, dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Tentu
saja ini menghabiskan biaya yang tidak kecil, namun apa yang terjadi? Tak satu
daerahpun yang mampu mewujudkan secara nyata visi daerahnya masing-masing,
bahkan terlihat upaya yang dilakukan melalui program-program pembangunan
sering kali tidak sesuai dengan visi daerah. Rencana strategis pembangunan
daerah dapat disebut sebagai suatu “pekerjaan massal” badan perencanaan
pembangunan daerah, dan dalam menyusun rencana pembangunan daerah pada
akhirnya menghasilkan suatu “produk massal” yaitu dokumen rencana strategis
pembangunan daerah, yang kemudian lebih sering “ditinggalkan” setelah disusun
dari pada dilaksanakan.

Dilihat dari perlakuan semua pihak yang tidak peduli terhadap rencana-
rencana strategis pembangunan setelah disusun, tentu saja hal ini sangat
disayangkan karena telah menyalahi “aturan main” utama dari sifat suatu rencana
yang bernilai strategis. Suatu rencana pembangunan yang bernilai strategis

4 Ibid, hal. 2-3.
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seharusnya diberlakukan dengan strategis juga, di mana setelah rencana disusun
dan disetujui oleh wakil rakyat, maka rencana pembangunan tersebut seharusnya
menjadi bagian dari manajemen keseharian pembangunan, dan bersifat sangat
fleksibel dalam penerapannya, artinya rencana ini seharusnya akan selalu
disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian tujuan, untuk itu diperlukan manajemen
pengendalian rencana pembangunan yang beroperasional secara berkelanjutan.5

Kata berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan memberikan inspirasi bagi
setiap sektor untuk juga menuju ke arah pengembangan yang ramah terhadap
lingkungan.6

Berbicara tentang perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah
tentu berhubungan erat dengan “mandat” atau dengan kata lain “paradigma
pembangunan” dari administrasi pembangunan, karena mencermati kenyataan
bahwa tanpa adanya konsistensi dalam mewujudkan komitmen pembangunan yang
diawali dari mindset pemikiran perencanaan pembangunan yang pada pokoknya
untuk kesejahteraan masyarakat, maka apa yang menjadi harapan belum dapat
diperoleh secara optimal. Oleh karenanya, mutlak harus ada korelasi positif dari
mindset, komitmen dari konsistensi dari segenap pelaku pembangunan (pemerintah,
dunia usaha dan masyarakat) dalam rangka pencapaian penyelenggaraan
pemerintah, pokok pembangunan dan tugas pelayanan publik baik tingkat nasional
dan tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) maupun tingkat pemerintahan
desa.

Banyak pihak yang telah melakukan kekeliruan, baik dalam pemahaman
tentang perencanaan strategis juga terhadap penerapannya. Rencana
pembangunan yang bernilai strategis dan telah disusun oleh masing-masing daerah,
sebagian besar dinilai tidak berbasis kebutuhan publik, rencana-rencana
pembangunan ini pada proses penyusunannya juga jarang sekali melibatkan
partisipasi publik, dan setelah selesai disusunpun tidak terjadi sosialisasi yang

5 Ibid, hal. 3-4.
6 Kata berkelanjutan dan perencanaan pembangunan mendasari lahirnya konsep

Pembangunan Berkelanjutan yang mempunyai makna bagaimana menyelenggarakan pembangunan
yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, dalam
Surna T. Djajadiningrat dan Melia Famiola, 2004, Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco-
Industrial Park): Fenomena Baru dalam Membangun Industri dan Kawasannya Demi Masa Depan
Berkelanjutan, Penerbit Rekayasa Sains, Bandung, hal. 19-20.
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merata, inilah yang menyebabkan rencana-rencana pembangunan yang telah
disusun dengan mengeluarkan biaya cukup besar pada akhirnya tidak dipedulikan
masyarakat, bahkan rencana-rencana pembangunan ini pada kenyataannya materi
atau isinya tidak selalu diketahui publik, sehingga apa yang akan dilakukan oleh
pemerintah melalui kegiatan pembangunan menjadi kegiatan yang tidak diketahui
dan dipahami seutuhnya oleh masyarakat.7 Hal ini mengakibatkan kurangnya
kepedulian masyarakat terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah di wilayahnya.

Rencana-rencana strategis pembangunan yang seharusnya “bernilai”
strategis namun telah salah dalam pemahaman dan penerapannya ini menjadi
mubazir, karena tidak secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, pada
akhirnya masyarakatpun tidak peduli terhadap rencana pembangunan di daerahnya
masing-masing, apakah rencana itu akan diimplementasikan atau tidak.
Indikatornya adalah ternyata sebagian besar masyarakat tidak mengetahui isi
rencana pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini kemudian seperti suatu
kondisi yang “biasa” dan tidak menjadi masalah apabila kemudian rencana
pembangunan yang telah disusun dengan biaya yang cukup mahal itu tidak jadi
direalisasikan, baik sebagian atau seluruhnya. Bahkan, selanjutnya telah siap order
pekerjaan perencanaan lainnya. Kecenderungan menyelenggarakan perencanaan
pembangunan dengan style seperti ini masih terus berlangsung, peraturan
perundang-undangan pada tingkat nasional yang sering berubah-ubah juga
memberikan gambaran yang nyata bahwa sistem perencanaan pembangunan
nasional belum mapan.8

Oleh karena sangat dibutuhkan suatu proses penyusunan perencanaan
pembangunan yang tersistematis dengan pendekatan terhadap pilar-pilar
pembangunan dalam ilmu perencanaan wilayah. Kondisi ini juga akan merumuskan
pemahaman bahwa secara teoritis akan memberikan dukungan terhadap praktik-
praktik di lapangan terutama aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Hal ini dapat dilihat secara faktual dalam setiap penyusunan perencanaan
pembangunan baik secara nasional, harus memperhatikan aspek potensi daerah,
karena keberhasilan sistem program pembangunan nasional akan mencerminkan

7 Wildani Hamzens, Op.Cit, hal. 4.
8 Ibid, hal. 4-5.
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juga keberhasilan pembangunan di daerah, dengan kata lain Pusat adalah pusatnya
daerah dan Daerah adalah daerahnya pusat, dengan demikian terjadi harmonisasi
dan sinergitas pemerataan pembangunan masyarakat.

1.1.1. Pentingnya Perencanaan

Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan
dengan lebih baik mendapatkan alasan yang lebih kuat untuk melakukan
perencanaan.9

(1) Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan
kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang
ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;

(2) Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (forecasting)
terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan
dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan
tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin
dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat
dibatasi sedikit mungkin;

(3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif
tentang cara yang terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk
memilih kombinasi cara yang terbaik (the best combination);

(4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urut-
urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan
usahanya;

(5) Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar
untuk mengadakan pengawasan/evaluasi (control/evaluation).
Dari segi ekonomi maka perencanaan dasar alasannya adalah:

(1) Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas
adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya
keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/hasil secara
maksimal daripada penggunaan resource/sumber-sumber yang tersedia;

9 Saul M. Katz, 1965, A System Approach to Development Administration, CAG ASPA,
Washington, D.C., dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Perencanaan Pembangunan, hal.  9.
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(2) Perkembangan ekonomi yang mantap, atau pertumbuhan ekonomi yang
secara terus-menerus meningkat;

(3) Stabilitas ekonomi, menghadapi siklus konjungtur.10

Perencanaan kadang-kadang dilakukan dengan dasar alasan supaya
pelaksanaan kegiatan tertentu dapat lebih teratur. Hal ini misalnya mengenai
perencanaan tata ruang atau tata tanah. Kecuali supaya bisa lebih teratur, dapat
juga dikemukakan tujuan supaya pemanfaatan rencana tata ruang dan tanah dapat
berfungsi sepenuhnya. Kata lain adalah dapat diusahakannya keseimbangan
ekologis. Contoh dalam hal ini adalah misalnya Perencanaan Kota, Perencanaan
Wilayah Aliran Sungai secara serbaguna.11

Tujuan dan Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan

Mengenai tujuan suatu perencanaan pembangunan disebut juga tujuan-
tujuan pembangunan (development objectives). Adanya usaha mencapai tujuan-
tujuan pembangunan tertentu ini merupakan ciri-ciri dari suatu perencanaan
pembangunan.12

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian
tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkaitan pula dengan peranan pemerintah
sebagai pendorong pembangunan (agent of development). Oleh karena itu,
perencanaan pembangunan umumnya dilakukan oleh negara-negara baru
berkembang termasuk Indonesia. Hal ini tidak menutup kenyataan bahwa banyak
negara-negara lain terutama negara-negara sosialis, bahkan juga negara-negara
maju dengan sektor swasta yang kuat, juga melakukan suatu perencanaan
pembangunan.13

Ciri-ciri perencanaan pembangunan dapat dikemukakan sebagai berikut:

10 Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 9.
11 Soedjatmoko, “Peranan Kebudayaan pada Pembangunan Regional yang Menyeluruh”,

kertas kerja untuk Seminar Perencanaan Pengembangan Sumber-sumber Air, 23 Februari – 4 Maret
1976, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 11.

12 Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 49.
13 Ibid.
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a. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan
sosial ekonomi yang tetap (steady social economic growth). Hal ini
dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat
laju pertumbuhan ekonomi positif. Misalnya negara berusaha mendapatkan
peningkatan produksi nasional sebesar 5% setahun.

b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan
perkapita. Ciri ini adalah kelanjutan saja dari yang pertama. Laju
pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju
pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.

c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini disebabkan
karena pada umumnya negara-negara baru berkembang struktur
ekonominya berat ke sebelah agraris, dan ini mengakibatkan terdapatnya
kelemahan-kelemahan konjungtural. Oleh karena itu, diusahakan lebih
adanya keseimbangan dalam struktur ekonomi, lebih adanya keseimbangan
antara sumbangan sektor agraria terhadap produksi nasional dengan
sumbangan-sumbangan sektor lain terutama industri terhadap produksi
nasional.14 Hal ini seringkali juga disebut sebagai usaha diversifikasi
ekonomi.

d. Perluasan kesempatan kerja.
e. Usaha pemerataan pembangunan (distributive justice). Pemerataan

pembangunan ini ditujukan kepada pemerataan pendapatan antara
golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan pembangunan
antara daerah-daerah negara. Pemerataan dalam memikul beban
pembangunan adalah bertanggung jawab atas tujuan, cara dan
pelaksanaan pembangunan serta dalam memetik manfaat pembangunan.

f. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang
lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

g. Usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap
lebih didasarkan kepada kemampuan nasional.

h. Terdapatnya usaha secara terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi.
Salah satu usaha di bidang ini adalah dilakukannya perencanaan anti
siklus.

14 Sumitro Djojohadikusuma, 1965, Ekonomi Pembangunan, Jakarta, dalam Bintoro
Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 50.
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i. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan
pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau bersifat jangka panjang.
Misalnya saja perubahan struktural pelembagaan masyarakat, pola
pemilihan dan pengusahaan faktor-faktor produksi berdasarkan orientasi
keadilan sosial dan peningkatan kemampuan nasional, pembangunan
bangsa (nation building) dan pembangunan atau peningkatan kualitas hidup
manusia.

1.1.2. Definisi dan Fungsi Perencanaan

Definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah
menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk
mencapai tujuan tersebut. Definisi seperti itu sebetulnya tidak salah, tetapi tidak
mampu memberi gambaran atas suatu perencanaan yang rumit dan luas. Definisi ini
cocok untuk perencanaan sederhana yang tujuannya dapat ditetapkan dengan
mudah dan tidak terdapat faktor pembatas yang berarti untuk mencapai tujuan
tersebut. Misalnya, pelaksanaan pesta ulang tahun anak dengan jumlah tamu
diperkirakan 50 (lima puluh) anak. Langkah-langkah yang perlu ditempuh, antara
lain menetapkan jenis makanan yang mau disajikan, bentuk hiasan ruangan, bahan-
bahan yang diperlukan dan tempat memperolehnya, tenaga yang dibutuhkan,
pembagian pekerjaan di antara tenaga yang tersedia, dan pengaturan jadwal
pelaksanaannya.15

Definisi perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi
saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan,
memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang
diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan
tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut.16

15 Robinson Tarigan, 2004, Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT. Bumi Aksara,
Jakarta, hal. 1-2.

16 Ibid, hal. 50.
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Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan/pemanfaatan
ruang wilayah, yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (land use
planning) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut. Perencanaan ruang
wilayah pada dasarnya adalah menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang
dengan tegas diatur penggunaannya (jelas peruntukannya) dan ada bagian-bagian
wilayah yang kurang/tidak diatur penggunaannya. Bagi bagian wilayah yang tidak
diatur penggunaannya maka pemanfaatannya diserahkan kepada mekanisme
pasar. Perencanaan pemanfaatan ruang wilayah adalah agar pemanfaatan itu dapat
memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada masyarakat baik jangka
pendek maupun jangka panjang termasuk menunjang daya pertahanan dan
terciptanya keamanan.17

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
menegaskan bahwa Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana tata ruang.18

Pada tingkatan berikutnya kita melihat ada faktor pembatas dalam
mencapai tujuan tersebut. Misalnya, dana yang tersedia sudah tertentu atau
ruangan yang tersedia untuk perjamuan tersebut terbatas. Pentingnya perencanaan
justru karena kita selalu berhadapan dengan faktor-faktor produksi yang terbatas,
sedangkan di lain sisi kita ingin mendapatkan kepuasan yang optimal dari faktor-
faktor produksi yang terbatas tersebut. Pada tingkatan kedua perencanaan dapat
didefinisikan sebagai: penetapan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah
memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut serta
memilih menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Pada
tingkatan kedua ini pun definisi perencanaan itu masih termasuk sederhana karena
dalam proses perencanaan itu, tujuan dapat ditetapkan terlebih dahulu dengan tidak
terlalu sulit disebabkan faktor pembatasnya bersifat internal. Dalam hal ini
perencanaan disusun atas dasar faktor pembatas tersebut.19

17 Robinson Tarigan, 2005, Perencanaan Pembangunan Wilayah, PT. Bumi Aksara,
Jakarta, hal. 49.

18 Lihat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Wilayah, Pasal 1
butir 13.

19 Robinson Tarigan, 2005, Op.Cit, hal. 2.
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Kesulitan berikutnya dalam perencanaan adalah apabila ada faktor luar
yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan tersebut. Faktor luar bersifat eksternal
dan kita tidak dapat mengatur atau mengendalikannya. Misalnya, sebuah
perusahaan berdasarkan kapasitasnya ingin menaikkan produksi dan laba tahun
depan sebesar 30%. Kenaikan laba sebesar 30% ini selain dipengaruhi faktor
internal, juga sangat dipengaruhi oleh faktor luar, yaitu apakah perusahaan saingan
tidak menaikkan produksinya secara lebih drastis, sehingga membuat penjualan
tersendat, pasar tidak mampu menyerap kenaikan produksi, harga jual turun, dan
rencana kenaikan laba menjadi tidak tercapai. Hal ini berarti perusahaan harus
memperhatikan tingkah laku pesaing atau memperhatikan faktor eksternal yang
turut mempengaruhi arah dari perencanaan perusahaan. Dalam tahapan ini kita bisa
mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan setelah
memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, memilih, serta
menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.20

Di bawah ini akan disebutkan beberapa pendapat tentang definisi
perencanaan, sebagai berikut:21

1. Chadwik, 1971
Memandang bahwa perencanaan sebagai suatu kegiatan dasar manusia yang
terkadang terjadi di dalam tingkah laku manusia dalam setiap strata sosial
masyarakat. Di dalam pandangan ini, perencanaan merupakan suatu proses
pemikiran dan tindakan manusia ke arah masa depan, perencanaan
merupakan suatu kegiatan manusia yang sangat umum.

2. George Miller, dkk
Dari hasil analisa komponen-komponen perencanaan, data tingkah laku
individu-individu menyimpulkan bahwa setiap kegiatan merupakan hasil dari
proses yang kompleks atau rumit.

3. Moore
Segala sesuatu kegiatan pengambilan keputusan berkaitan dengan alokasi dan
distribusi berbagai sumber daya adalah perencanaan.

4. Ozbekhan

20 Ibid.
21 Wildani Hamzens, Op.Cit, hal. 6-7.
21 Moekijat, 1980, Kamus Management, Penerbit Alumni, Bandung.
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Perencanaan adalah setiap bentuk kegiatan manusia yang bersifat rasional.
5. Wildawsky

Perencanaan sebagai suatu bentuk pengendalian yang akan dilakukan pada
masa depan, mencoba menutup kelemahan definisi sebelumnya yaitu
kegagalan untuk mengkaitkan perencanaan dengan tindakan.

6. John Friedman
Mengusulkan suatu model perencanaan yang memadukan tindakan dengan
perencanaan, bagaimana meningkatkan kualitas tindakan.

7. Sir Geoffrey Vickers
Mengemukakan definisi yang pragmatis, yaitu perencanaan adalah apa-apa
yang dikerjakan oleh perencana.

Moekijat22 menyebutkan ada 4 (empat) pengertian perencanaan sebagai
berikut:

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menggabungkan fakta-fakta serta hal
membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan
datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan
yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang
diinginkan.

2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan,
artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan
di mana hal itu dilakukan.

3. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu
hasil yang diinginkan.

4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang
diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Perencanaan merupakan suatu proses atau kegiatan, merupakan kerangka
kerja utama bagi profesi perencana yang berorientasi pada suatu hasil akhir, yaitu
terwujudnya rencana pembangunan, digambarkan antara lain dengan tercapainya
dasar-dasar pengambilan keputusan sosial dan rekomendasi bagi kebijakan
pemerintah, maka secara nyata dapat dilihat perbedaan antara perencanaan dan
bukan perencanaan, yaitu:23

1. Perencanaan bukan kegiatan individu murni.

22 Ibid, hal. 431-432.
23 Wildani Hamzens, Op.Cit, hal. 7-8.
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2. Perencanaan bukan kegiatan yang berorientasi pada masa kini.
3. Perencanaan tidak dapat dijadikan kegiatan yang kaku.
4. Sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki kesamaan dengan trial and

error dalam memecahkan masalah.
5. Perencanaan bukan sekedar membayangkan kegiatan masa depan yang

diinginkan.
6. Perencanaan tidak sekedar menyusun rencana.

Untuk mendapat pemahaman yang utuh dan khusus terhadap makna
perencanaan pembangunan, maka diambil suatu pengertian yang paling mendasar
bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu kegiatan sosial yang berorientasi
pada kepentingan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, dilakukan secara
teliti dan berhati-hati, untuk mengembangkan strategi mencapai tujuan perubahan
kondisi masyarakat agar menjadi lebih baik, hasil perencanaan pembangunan
merupakan kesepakatan dan menjadi komitmen bersama, selain itu suatu
perencanaan pembangunan yang menghasilkan suatu rencana strategis,
merupakan proses yang juga ditujukan untuk menyusun tindakan-tindakan strategis
yang dibutuhkan segera untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik.24

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang menghasilkan
rencana pembangunan yang bernilai strategis, harus dipandang sebagai suatu
kegiatan yang tidak pernah berhenti sedikitpun, walau dokumen perencanaan
tersebut telah selesai dibuat, telah memiliki kekuatan hukum, dan menjadi peraturan
daerah. Pekerjaan perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus dan
berkelanjutan. Tujuannya agar menjadi pengawasan dan perbaikan mutu yang juga
terus-menerus. Profesionalisme sumber daya manusia yang ada di badan
perencanaan pembangunan, konsultan yang dilibatkan dalam proses perencanaan,
termasuk seluruh anggota tim perencana, sangat menentukan mutu suatu rencana
pembangunan.25

Dari berbagai perumusan di atas dapat disimpulkan bahwa inti perencanaan
adalah menetapkan tujuan dan merumuskan langkah-langkah untuk mencapai

24 Ibid, hal. 8.
25 Ibid, hal. 8-9.
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tujuan tersebut. Hanya mengenai langkah-langkah tersebut ada yang diperinci dan
ada yang kurang diperinci.

Sudut pandang yang berbeda tentang perencanaan dikemukakan oleh
Friedman dalam Glasson:26

“Planning is primarily a way of thinking about social and economic
problems, planning is oriented predominantly toward the future, is deeply
concerned with the relation of goals to collective decisions and strives for
comprehensiveness in policy and program”.

(“Perencanaan adalah cara berpikir mengatasi permasalahan sosial dan
ekonomi, untuk menghasilkan sesuatu di masa depan. Sasaran yang dituju
adalah keinginan kolektif dan mengusahakan keterpaduan dalam kebijakan
dan program”).

Friedman melihat perencanaan memerlukan pemikiran yang mendalam dan
melibatkan banyak pihak sehingga hasil yang diperoleh dan cara memperoleh hasil
itu dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini berarti perencanaan sosial dan ekonomi
harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan melibatkan masyarakat baik secara
langsung ataupun tidak langsung. Perlu dicatat bahwa definisi Friedman ini terkait
dengan perencanaan pembangunan ekonomi wilayah di negara maju, di mana
perencanaan itu merupakan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Conyers & Hills (1994) dalam Arsyad,27 perencanaan adalah suatu
proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-
pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu pada masa yang akan datang.

Berdasarkan definisi di atas, Arsyad berpendapat ada 4 (empat) elemen
dasar perencanaan, yaitu:28

26 J. Glasson, 1974, An Introduction to Regional Planning, Hutchinson Educational,
London, hal. 5.

27 Lincolin Arsyad, 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah,
BPFE, Yogyakarta, hal. 19.

28 Ibid.
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1. Merencanakan berarti memilih,
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya,
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan
4. Perencanaan berorientasi ke masa depan.

Perencanaan yang dimaksudkan di sini adalah perencanaan ekonomi
ataupun perencanaan pembangunan dengan fokus perhatian bagaimana
mengalokasikan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Walaupun
menyangkut perencanaan ekonomi juga, tetapi Widjojo Nitisastro dalam Arsyad
memberikan penekanan (stressing) yang berbeda yang hampir mirip dengan
Friedman.29 Beliau mengatakan bahwa:

Perencanaan pada dasarnya berkisar pada dua hal, pertama ialah
penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak
dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki
masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua ialah pilihan-pilihan di antara
cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan
tersebut.

Beliau sangat menekankan tentang perlunya diperhatikan nilai yang dimiliki
masyarakat dalam proses perencanaan tersebut, yang notabene berarti masyarakat
harus dilibatkan dalam perencanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari berbagai definisi di atas, perencanaan dapat dibagi atas 2 (dua) versi,
yaitu satu versi melihat perencanaan adalah suatu teknik atau profesi yang
membutuhkan keahlian dan versi yang satu lagi melihat perencanaan pembangunan
adalah kegiatan kolektif yang harus melibatkan seluruh masyarakat baik secara
langsung maupun tidak langsung. Tarigan cenderung melihat perencanaan adalah
suatu profesi.30 Masyarakat yang terlibat dalam perencanaan hanyalah suatu proses
sehingga tidak perlu dicantumkan dalam definisi perencanaan. Perencanaan
pembangunan pada akhirnya harus mendapat persetujuan masyarakat (lewat
DPR/DPRD). Arahan dari DPR/DPRD dapat dimintakan pada awal penyusunannya
dan setelah draft perencanaan selesai, kembali dibahas bersama DPR/DPRD dan
tokoh-tokoh masyarakat. Hasil akhir perencanaan yang menyangkut kehidupan

29 Ibid, hal. 21.
30 Robinson Tarigan, 2004, Op.Cit.
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masyarakat luas, harus mendapat persetujuan DPR/DPRD. Apabila masyarakat
dilibatkan dalam seluruh proses perencanaan, penyusunan perencanaan itu akan
sulit diselesaikan dalam kurun waktu yang ditetapkan. Padahal agar berdaya guna
perencanaan itu perlu selesai tepat waktu.31

Dari berbagai dasar alasan mengadakan perencanaan itu, di sini
dikemukakan beberapa rumusan tentang perencanaan yang diharapkan akan
menjelaskan arti dan fungsi perencanaan.
a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk
mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakikatnya terdapat
pada tiap jenis usaha manusia.

b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya
(maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan
efektif.

c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan
dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

d. Albert Waterston menyebutkan perencanaan pembangunan adalah “melihat ke
depan dengan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk
mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya
pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan”.

e. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-
sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas
adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik
secara lebih efisien dan efektif.

f. Kata-kata tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berhubungan
erat dengan perumusan kebijaksanaan (policy formulation).

Dalam buku Planning for Economic Development disebut “A plan provide
guidelines for policy through the translation of these general objectives into physical
targets and specific tools for particular economic and social activities”.

Tinbergen memberikan pengertian Kebijaksanaan Pembangunan
(Development Policy) lebih luas daripada Perencanaan (Plans). Usaha berencana

31 Ibid, hal. 5.
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yang dilakukan melalui peran pemerintah pada umumnya termasuk kategori yang
pertama, sedangkan yang kedua berarti suatu program investasi terdiri dari proyek-
proyek.

Widjojo mengemukakan bahwa salah satu kegiatan penting dalam suatu
usaha pembangunan berencana adalah perencanaan pembangunan.

Mohammad Hatta mengemukakan “yang dituju dengan ekonomi berencana
atau ‘planning’ ialah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang
direncanakan tujuannya dan jalannya”, pada bagian lain “tujuan daripada rencana
ekonomi ialah melaksanakan, supaya produksi disesuaikan dengan keperluan
sosial, supaya kemiskinan rakyat dilenyapkan atau kemakmuran rakyat
ditumbuhkan”.

Tidak jauh berbeda dikemukakan pula oleh Widjojo Nitisastro bahwa
“Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal: yang pertama ialah
penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai
dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang
bersangkutan, dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien
serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Baik untuk penentuan tujuan
yang meliputi jangka waktu tertentu maupun bagi pemilihan cara-cara tersebut
diperlukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria tertentu yang terlebih dahulu harus
dipilih pula”.

Di bagian yang mendahuluinya terdapat penjelasan tambahan sebagai
berikut:

“Pengambilan keputusan mengenai pilihan alternatif yang berkenaan
dengan kesediaannya untuk mengendalikan tingkat konsumsi pada waktu kini guna
memungkinkan pertambahan produksi serta konsumsi dalam masa kemudian.
Di samping pilihan ini masih pula terdapat keharusan untuk memilih pola investasi,
pola pembagian pendapatan, pola perkembangan institusional, dan berbagai
macam pilihan-pilihan lain”.

Ada 5 (lima) hal pokok dalam perencanaan pembangunan, yaitu:
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1. Permasalahan-permasalahan pembangunan suatu negara/masyarakat
yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat
diusahakan, dalam hal ini sumber-sumber daya ekonomi dan sumber-
sumber daya lainnya.

2. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai.
3. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana

dengan melihat penggunaan sumber-sumbernya dan pemilihan alternatif-
alternatifnya yang terbaik.

4. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan usaha yang
konkrit.

5. Jangka waktu pencapaian tujuan.

Mengenai pemilihan tujuan dan sasaran-sasaran rencana maupun
mengenai kebijaksanaan dan cara mencapainya tergantung pula dari preferensi-
preferensi berdasarkan nilai-nilai sosial dan politik masyarakat bangsa tertentu.

Dalam penetapan tujuan dan terutama dalam cara pencapaian tujuan itu,
ada 3 (tiga) unsur penting daripada perencanaan yang perlu perhatian serius, yaitu:

(1) perlunya koordinasi,
(2) konsistensi antara berbagai variabel sosial ekonomi suatu masyarakat,
(3) penetapan skala prioritas.

1.1.3. Jenis-jenis Perencanaan

Jenis-jenis perencanaan dapat dilihat dari berbagai sisi. Ada yang melihat
dari perbedaan isinya. Ada yang melihat dari sudut visi perencanaan. Ada yang
melihat dari perbedaan luas pandang (skop) atas bidang yang direncanakan. Ada
yang melihat dari institusi yang dilibatkan dan wewenang dari masing-masing
institusi yang terlibat. Ada yang melihat dari sudut pengelolaan atau koordinasi antar
berbagai lembaga, ada pula yang merupakan gabungan antar berbagai unsur yang
telah disebutkan. Ada yang mengkategorikannya sebagai jenis perencanaan, tetapi
ada pula yang mengkategorikannya sebagai tipe-tipe perencanaan. Jenis atau tipe
perencanaan dapat berbeda di antara satu negara dengan negara lain, juga bahkan
di antara satu sektor dengan sektor lain dalam satu negara. Hal ini berarti dalam
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suatu negara akan ada kombinasi dari berbagai jenis perencanaan tergantung
kondisi lingkungan di mana perencanaan itu diterapkan.32

Glasson menyebutkan tipe-tipe perencanaan adalah:33

1. Physical planning and economic planning,
2. Allocative and innovative planning,
3. Multi or single objective planning,
4. Indicative or imperative planning.

Di Indonesia juga dikenal jenis top-down and bottom-up planning, vertical
and horizontal planning, dan perencanaan yang melibatkan masyarakat secara
langsung dan yang tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Uraian di atas
masing-masing jenis itu dikemukakan berikut ini:34

1. Perencanaan Fisik dan Perencanaan Ekonomi (Physical Planning and
Economic Planning)
Pada dasarnya pembedaan ini didasarkan atas isi atau materi dari

perencanaan. Namun demikian, orang awam terkadang tidak bisa melihat
perbedaan antara perencanaan fisik dengan perencanaan ekonomi. Perencanaan
fisik (physical planning) adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan
struktur fisik suatu wilayah misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna tanah,
perencanaan jalur transportasi/komunikasi, penyediaan fasilitas untuk umum, dan
lain-lain.

Perencanaan ekonomi (economic planning) berkenaan dengan perubahan
struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat
kemakmuran suatu wilayah. Perencanaan ekonomi lebih didasarkan atas
mekanisme pasar ketimbang perencanaan fisik yang lebih didasarkan atas
kelayakan teknis. Perlu dicatat bahwa apabila perencanaan itu bersifat terpadu,
perencanaan fisik berfungsi untuk mewujudkan berbagai sasaran yang ditetapkan
di dalam perencanaan ekonomi. Akan tetapi, ada juga keadaan
di mana hasil perencanaan fisik harus dipertimbangkan dalam perencanaan

32 Robinson Tarigan, 2004, Op.Cit, hal. 12-13.
33 Glasson, 1974.
34 Robinson Tarigan, 2004, Op.Cit, hal. 13-17.



Pendahuluan….. 20

ekonomi, misalnya dalam hal tata ruang. Ada keadaan di mana perencanaan
ekonomi dan perencanaan fisik menjadi tumpang tindih, misalnya perencanaan
ekonomi yang langsung dibarengi dengan proyek-proyek fisik yang akan dibangun
atau perencanaan fisik yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan
ekonomi untuk menjustifikasi proyek fisik tersebut.

2. Perencanaan Alokatif dan Perencanaan Inovatif (Allocative and
Innovative planning)
Pembedaan ini didasarkan atas perbedaan visi dari perencanaan tersebut,

yaitu antara perencanaan model alokatif dan perencanaan yang bersifat inovatif.
Perencanaan alokatif (allocative planning) berkenaan dengan menyukseskan
rencana umum yang telah disusun pada level yang lebih tinggi atau telah menjadi
kesepakatan bersama. Jadi inti kegiatannya berupa koordinasi dan sinkronisasi agar
sistem kerja untuk mencapai tujuan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien
sepanjang waktu. Karena sifatnya, model perencanaan ini kadang-kadang disebut
regulatory planning (mengatur pelaksanaan). Sebagai contoh, suatu dinas
di kabupaten yang diberi tugas membuat rencana menaikkan produksi pangan
sebesar 10%, dinas itu kemudian membuat rencana kerja untuk menyukseskan
tercapainya kenaikan produksi sebesar 10%. Kepala dinas menetapkan apa yang
harus dilakukan oleh masing-masing bagian pada dinas tersebut tanpa mengubah
wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, dinas mengawasi
kegiatan masing-masing bagian sesuai dengan prosedur yang ada (tidak membuat
prosedur atau metode baru). Sasaran yang dimaksud adalah berfungsinya sistem
yang ada secara lebih efektif. Dalam perencanaan inovatif (innovative planning),
para perencana lebih memiliki kebebasan, baik dalam menetapkan target maupun
cara yang ditempuh untuk mencapai target tersebut. Artinya, mereka dapat
menetapkan prosedur atau cara-cara baru, yang penting target itu dapat dicapai
atau dilampaui. Wujud perencanaan ini adalah menciptakan sistem yang baru
ataupun perubahan-perubahan yang dapat memberikan hasil akhir yang lebih besar
atau lebih baik. Perencanaan inovatif juga berlaku apabila ada kegiatan baru yang
perlu dibuat prosedur atau sistem kerjanya, yang selama ini belum ada.

Sebagaimana halnya dengan perencanaan fisik dan ekonomi, maka antara
perencanaan alokatif dengan perencanaan inovatif pun dapat terjadi tumpang-tindih
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dan setiap kegiatan perencanaan dapat mengandung kedua unsur alokatif dan
inovatif.

3. Perencanaan Bertujuan Jamak dan Perencanaan Bertujuan Tunggal
(Multi or Single Objective Planning)
Pembedaan ini didasarkan atas luas pandang (skop) yang tercakup, yaitu

antara perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal.
Perencanaan dapat mempunyai tujuan dan sasaran tunggal atau jamak.
Perencanaan bertujuan tunggal apabila sasaran yang hendak dicapai adalah
sesuatu yang dinyatakan dengan tegas dalam perencanaan itu dan bersifat tunggal.
Sasaran ini adalah tunggal dan bulat dan merupakan satu kesatuan yang utuh.
Misalnya, rencana pemerintah untuk membangun 100 unit rumah di suatu lokasi
tertentu. Perencanaan ini tidak mengaitkan pembangunan rumah dengan manfaat
lain yang mungkin dapat ditimbulkannya karena tidak menjadi fokus perhatian.
Perencanaan bertujuan jamak adalah perencanaan yang memiliki beberapa tujuan
sekaligus. Misalnya, rencana pelebaran dan peningkatan kualitas jalan penghubung
yang ditujukan untuk memberikan berbagai manfaat sekaligus, yaitu agar
perhubungan di daerah semakin lancar, dapat menarik berdirinya pemukiman baru
dan mendorong bertambahnya aktivitas pasar di daerah tersebut. Dengan demikian,
di kemudian hari penerimaan pemerintah dari pajak daerah akan meningkat.
Terkadang ada juga sasaran lain dengan dibukanya jalan baru yang bisa saja tidak
dinyatakan secara tegas dalam rencana itu sendiri. Misalnya, makin lancarnya
komunikasi sehingga masyarakat setempat makin terbuka untuk pembaruan dan
makin lancarnya perdagangan. Perencanaan ekonomi umumnya bertujuan jamak
sedangkan perencanaan fisik ada yang bertujuan tunggal tetapi ada juga yang
bertujuan jamak.

4. Perencanaan Bertujuan Jelas dan Perencanaan Bertujuan Laten
Pembedaan ini didasarkan atas konkrit atau tidak konkritnya isi rencana

tersebut. Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan yang dengan tegas
menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut, yang sasarannya
dapat diukur keberhasilannya. Dalam perencanaan, tujuan selalu dibuat lebih
bersifat umum dibandingkan dengan sasaran. Tujuan belum tentu dapat diukur
walaupun bisa dirasakan, sedangkan sasaran biasanya dinyatakan dalam angka
konkrit sehingga bisa diukur tingkat pencapaiannya. Misalnya, tujuan perencanaan
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adalah menaikkan taraf hidup rakyat, sasarannya adalah menaikkan pendapatan
perkapita dari $ 400 menjadi $ 500 per tahun, dalam jangka waktu tiga tahun yang
akan datang. Perencanaan bertujuan laten adalah perencanaan yang tidak
menyebutkan sasaran dan bahkan tujuannya pun kurang jelas sehingga sulit untuk
dijabarkan. Tujuan perencanaan laten sering dikejar secara tidak sadar, misalnya
ingin hidup lebih bahagia, kehidupan dalam masyarakat yang aman, dan penuh
dengan rasa kekeluargaan.

5. Perencanaan Indikatif dan Perencanaan Imperatif (Indicative or
Imperative Planning)
Pembedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan dan tingkat

kewenangan dari institusi pelaksana. Perencanaan indikatif adalah perencanaan
di mana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi,
artinya tidak dipatok dengan tegas. Tujuan bisa juga dinyatakan dalam bentuk
indikator tertentu, namun indikator itu sendiri bisa konkrit dan bisa hanya perkiraan
(indikasi). Tidak diatur bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak diatur
prosedur ataupun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, yang penting
indikator yang dicantumkan dapat tercapai. Dalam perencanaan itu mungkin
terdapat petunjuk atau pedoman, yaitu semacam nasihat bagaimana sebaiknya
rencana itu dijalankan, tetapi pedoman itu sendiri tidak terlalu mengikat. Pelaksana
di lapangan masih dapat melakukan perubahan sepanjang tujuan yang ingin dicapai
dapat dicapai atau dilampaui dengan besaran biaya tidak melampaui yang
ditentukan.

Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang mengatur baik sasaran,
prosedur, pelaksana, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, serta alat-alat yang dapat
dipakai untuk menjalankan rencana tersebut. Itulah sebabnya mengapa
perencanaan ini disebut perencanaan sistem komando. Pelaksana di lapangan tidak
berhak mengubah apa yang tertera dalam rencana, paling-paling hanya bisa
mengajukan usul. Perencanaan sistem komando pernah diterapkan Uni Soviet
di bawah rezim komunis.

Hampir mirip dengan tipe perencanaan di atas adalah yang menggunakan
bentuk kombinasi lain, yaitu induced planning versus imperative planning.
Pembedaan dalam kombinasi terakhir ini lebih didasarkan atas kewenangan dari
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institusi yang terlibat. Induced planning adalah perencanaan dengan sistem
rangsangan. Perencanaan dengan sistem rangsangan adalah apabila pemerintah
pada level yang lebih tinggi memberi rangsangan (bantuan/subsidi) kepada
pemerintah pada level yang lebih rendah. Hal ini terjadi jika pemerintah pada level
yang lebih rendah mau melaksanakan program yang diinginkan oleh pemerintah
pada level yang lebih tinggi. Meskipun demikian, pemerintah pada level yang lebih
rendah tetap bebas untuk menentukan apakah mau menerima program tersebut
atau tidak.

6. Top Down dan Bottom Up Planning
Pembedaan perencanaan jenis ini didasarkan atas kewenangan dari

institusi yang terlibat. Perencanaan model top-down dan bottom-up hanya berlaku
apabila terdapat beberapa tingkat atau lapisan pemerintahan atau beberapa jenjang
jabatan di perusahaan yang masing-masing tingkatan diberi wewenang untuk
melakukan perencanaan.

Perencanaan model top-down adalah apabila kewenangan utama dalam
perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi di mana institusi perencana
pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi
yang lebih tinggi. Rencana dari institusi yang lebih tinggi tersebut harus dijadikan
bagian rencana dari institusi yang lebih rendah, di mana institusi perencana pada
level yang lebih tinggi harus menerima usulan-usulan yang diajukan oleh institusi
perencana pada tingkat yang lebih rendah. Umumnya yang terjadi adalah kombinasi
antara kedua model tersebut. Akan tetapi dari rencana yang dihasilkan oleh kedua
level institusi perencanaan tersebut, dapat ditentukan model mana yang lebih
dominan. Apabila yang dominan adalah top-down maka perencanaan itu disebut
sentralistik, sedangkan apabila yang dominan adalah bottom-up maka perencanaan
itu disebut desentralistik.

Praktik yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru adalah untuk dana
yang berasal dari APBN, level bawah meminta arahan dari level atas, kemudian
perencana level bawah menjabarkan arahan ke dalam usulan-usulan proyek yang
menurutnya paling mendesak dan level atas kemudian menyeleksinya kembali
untuk menetapkan usulan mana yang dapat diterima dan dibiayai. Dalam masa
reformasi sekarang, perencanaan pembangunan untuk masing-masing wilayah,
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sebagian besar sudah menjadi wewenang daerah, di mana pemerintah pusat hanya
menangani hal-hal yang bersifat lintas wilayah dan memberikan bimbingan teknis.

7. Vertical dan Horizontal Planning
Pembedaan ini juga didasarkan atas perbedaan kewenangan antar institusi

walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi yang diutamakan
perencana. Vertical planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan
koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Model ini mengutamakan
keberhasilan sektoral, jadi menekankan pentingnya koordinasi antar berbagai
jenjang pada instansi yang sama (sektor yang sama). Tidak diutamakan keterkaitan
antar sektor apa yang direncanakan oleh sektor lainnya, melainkan lebih melihat
kepada kepentingan sektor itu sendiri dan bagaimana hal itu dapat dilaksanakan
oleh berbagai jenjang pada instansi yang sama di berbagai daerah secara baik dan
terkoordinasi untuk mencapai sasaran sektoral.

Horizontal planning menekankan keterkaitan antar berbagai sektor
sehingga berbagai sektor itu dapat berkembang secara bersinergi. Horizontal
planning melihat pentingnya koordinasi antar berbagai instansi pada level yang
sama, ketika masing-masing instansi menangani kegiatan atau sektor yang
berbeda. Horizontal planning menekankan keterpaduan program antar berbagai
sektor pada level yang sama. Pada horizontal planning kegiatan masing-masing
sektor dibuat saling terkait dan menjadi sinkron sehingga sasaran umum
pembangunan wilayah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu
tugas Bappeda yang penting adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan
horizontal planning tersebut. Antara kedua model perencanaan itu harus terdapat
arus bolak balik sehingga dihasilkan rencana yang baik.

8. Perencanaan yang Melibatkan Masyarakat Secara Langsung dan yang
Tidak Melibatkan Masyarakat
Pembedaan ini juga didasarkan atas kewenangan yang diberikan kepada

institusi perencana yang seringkali terkait dengan luas bidang yang direncanakan.
Perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah apabila sejak
awal masyarakat telah diberitahu dan diajak ikut serta dalam menyusun rencana
tersebut. Perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat adalah apabila
masyarakat tidak dilibatkan sama sekali dan paling-paling hanya dimintakan
persetujuan dari DPRD untuk persetujuan akhir. Perencanaan yang tidak melibatkan
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masyarakat misalnya apabila perencanaan itu bersifat teknis pelaksanaan, bersifat
internal, menyangkut bidang yang sempit dan tidak secara langsung bersangkut
paut dengan kepentingan orang banyak. Persetujuan DPRD pun umumnya tidak
dimintakan untuk perencanaan seperti itu. Perencanaan yang bersangkut paut
dengan kepentingan orang banyak mestinya melibatkan masyarakat tetapi di dalam
praktiknya masyarakat hanya diwakili oleh orang-orang yang dikategorikan sebagai
tokoh masyarakat. Dalam praktik, kedua pembagian di atas tidaklah mutlak. Artinya,
perencanaan sering mengambil bentuk di antara keduanya. Perencanaan yang
melibatkan masyarakat luas hanya mungkin untuk wilayah yang kecil, misalnya
lingkungan desa atau kelurahan dan kecamatan. Untuk wilayah yang lebih luas,
biasanya hanya mungkin dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat
ataupun pimpinan organisasi kemasyarakatan. Seringkali tokoh masyarakat atau
organisasi kemasyarakatan hanya dilibatkan pada diskusi awal untuk memberikan
masukan dan pada diskusi rancangan akhir untuk melihat bahwa aspirasi mereka
sudah tertampung. Perencanaan yang menyangkut kepentingan masyarakat
banyak biasanya harus mendapat persetujuan DPRD sebagai perwakilan dari
kepentingan masyarakat.

Berbagai macam rencana dapat dilihat dengan cara klasifikasi yang berlain-
lainan.
a. Klasifikasi pertama adalah macam-macam rencana yang sering dilaksanakan

oleh negara-negara pada umumnya.
(1) Rencana di waktu perang. Negara-negara yang masyarakatnya suka atau

tidak suka kepada perencanaan, karena perencanaan dianggap sebagai
suatu campur tangan Pemerintah di dalam kegiatan masyarakat, di waktu
perang tetap bersedia melakukan perencanaan. Segala sumber-sumber
ekonomi yang tersedia diusahakan pemanfaatannya seefisien dan seefektif
mungkin untuk tujuan-tujuan di waktu perang.35

(2) Perencanaan anti siklus.
(3) Perencanaan perspektif.
(4) Perencanaan proyek demi proyek.
(5) Perencanaan investasi sektor publik.
(6) Perencanaan komprehensif.

35 Albert Waterston, 1965, Development Planning. Lessons of Experience, The John
Hopkins Press, Baltimore, Maryland, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 22.



Pendahuluan….. 26

(7) Perencanaan regional secara fisik. Ini adalah suatu perencanaan tata ruang
atau tata tanah (landuse planning). Perencanaan ini adalah suatu
perencanaan yang mengusahakan kemanfaatan fungsional secara optimum
dari tata ruang atau tata tanah. Dengan suatu istilah lain adalah
mengusahakan keseimbangan ekologis.
Contoh-contoh perencanaan seperti ini adalah misalnya:
(a) perencanaan kota.
(b) perencanaan wilayah (area development).
(c) perencanaan daerah transmigrasi atau daerah pemukiman baru

(resettlement).
(d) perencanaan wilayah aliran sungai secara serbaguna (multipurpose

water resources development plan).
(8) Perencanaan pembangunan. Rencana investasi sektor publik, rencana

komprehensif dapat dimasukkan sebagai perencanaan pembangunan.
Demikian pula perencanaan regional yang bersifat sosial ekonomi. Artinya
suatu perencanaan regional yang mempunyai tujuan-tujuan perkembangan
sosial ekonomi suatu daerah.

Suatu penjelasan tambahan dapat diberikan mengenai
perencanaan investasi sektor publik. Seringkali perencanaan di sini dalam
prakteknya berupa rencana proyek demi proyek. Kadangkala bahkan tidak
atau kurang kaitan antara rencana satu proyek dengan proyek lainnya.
Kemudian ada pula rencana-rencana sektoral di bidang pemerintah. Sektor
ini dapat berupa satu sektor pembangunan, misalnya sektor industri/
industrialisasi saja. Kadangkala dapat berarti rencana sektor pemerintah
(public sector). Dan ini yang disebut sebagai rencana investasi sektor
publik. Rencana-rencana sepihak ini seringkali tidak dilandasi suatu
kerangka rencana yang bersifat lebih menyeluruh di bidang ekonomi (within
the frame work of an aggregate plan).36

36 Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 23.
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Tetapi banyak pula negara-negara yang mempunyai rencana komprehensif
yang menyerasikan rencana pada tingkat menyeluruh (aggregate), sektor dan
proyek.37

b. Klasifikasi lain adalah melihat perencanaan dari segi ketat atau kurang ketatnya,
perlu (imperative) atau kurang perlunya suatu rencana.
(1) Planning by perspective. Di sini perencanaan hanya memberikan gambaran

tentang prospek perkembangan keadaan masa depan, kemungkinan
perkembangan masa depan. Seringkali rencana ini hanya merupakan suatu
studi proyeksi keadaan.

(2) Planning by inducement seringkali juga disebut planning through the
market. Perencanaan di sini bersifat mendorong atau mempengaruhi
melalui berbagai kebijaksanaan serta penggunaan mekanisme pasar
kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Contoh di Indonesia misalnya adalah
mengenai kebijaksanaan harga beras yaitu penetapan floor dan ceiling
price, kemudian dilakukan suatu operasi pasar oleh badan logistik. Pada
berbagai pendapat lain ini disebut pula sebagai perencanaan indikatif
(indicative planning).

(3) Planning by direction. Perencanaan ini lebih ketat, ada tujuan yang jelas
dan tegas, pelaksanaan yang ketat untuk mencapai tujuan itu dan
pengarahannya secara lebih sadar. Dalam bentuknya yang sudah lebih
mendekati klasifikasi keempat, disebut oleh G.M. Heal38 sebagai planning in
a command economy. Di mana pemerintah dapat memberikan binding
directives mengenai rencana konsumsi dan produksi kepada semua
konsumen dan produsen dalam ekonomi.

(4) Complete control planning. Dalam perencanaan ini diliputi segi kehidupan
yang luas dengan menetapkan secara tegas pola investasi, produksi,
distribusi dan konsumsi. Diusahakan pula penetapan sasaran-sasaran
secara lebih jelas dengan menggunakan sistem indeks atau metode neraca.
Misalnya hal ini dilakukan di Rusia.39

37 Planning for Economic Development, 1963, UN, New York, dalam Bintoro
Tjokroamidjojo, Op.Cit. hal. 23.

38 G.M. Heal, 1973, Theory of Economic Planning, American Elsevier Public Comp. Inc.,
New York, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 24.

39 W. Arthur Lewis, 1951, The Principles of Economic Planning, Public Affairs Press,
Washington DC, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit.
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c. Klasifikasi lain mengenai perencanaan ialah melihat dari segi luas atau kurang
luasnya wilayah yang diliputi oleh suatu rencana.
Perencanaan Kota misalnya adalah suatu perencanaan yang hanya meliputi
suatu wilayah kota. Perencanaan regional meliputi suatu wilayah yang lebih
luas, mungkin suatu daerah administratif tertentu tetapi mungkin juga meliputi
beberapa daerah administratif, atau suatu wilayah yang kini sedang
dikembangkan pemikirannya disebut sebagai wilayah pembangunan. Kemudian
adalah suatu perencanaan sektor publik, meliputi wilayah seluruh negara tetapi
hanya menyangkut sektor publik saja. Suatu perencanaan yang lebih luas
adalah perencanaan nasional. Perencanaan ini meliputi sektor publik/
pemerintah maupun sektor masyarakat. Kecuali hal-hal itu masih ada
perencanaan yang meliputi wilayah antar negara.40 Mungkin perencanaan
hanya meliputi segi-segi kerjasama tertentu saja misalnya mengenai kerjasama
dalam rangka pengadaan dan pemasaran bahan mentah atau liberalisasi
perdagangan. Mungkin juga mengenai perencanaan yang bersifat ekologis. Hal
ini misalnya mengenai perencanaan suatu wilayah aliran sungai. Yang pertama
contohnya misalnya adalah Masyarakat Ekonomi Eropa, yang kedua contohnya
adalah perencanaan regional Wilayah Aliran Sungai Mekong.

d. Suatu klasifikasi lain adalah melihat perencanaan dari segi jangka waktu
rencana. Tentang hal ini ada rencana jangka panjang, rencana jangka
menengah dan rencana jangka pendek.

e. Dalam perencanaan komprehensif di mana diusahakan penyerasian antara
perencanaan menyeluruh (aggregate), perencanaan sektoral dan perencanaan
proyek-proyek dapat pula dikemukakan dua macam perencanaan dilihat dari
segi cara perumusannya. Pertama, dapat dilakukan apa yang disebut sebagai
forward planning atau planning from above. Cara perencanaan ini dimulai dari
penyusunan rencana menyeluruh (aggregate) dan kemudian membaginya
(disaggregates) dalam rencana-rencana sektor dan selanjutnya dalam rencana
proyek-proyek. Kedua, disebut sebagai backward planning atau planning from
below. Di sini rencana kegiatan investasi pemerintah maupun nonpemerintah
disusun terlebih dahulu dan baru diserasikan dengan kerangka makronya. Pada

40 Albert Waterston, Op.Cit, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 24-25.
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umumnya yang pertama dijalankan terlebih dahulu, tetapi kedua-duanya bisa
juga dilakukan.41

1.1.4. Teori Perencanaan

Menurut Allan G. Feldt, ada dua jenis utama teori perencanaan, yaitu Teori-
teori Operasional Sistem dan Teori-teori Perubahan Sistem.

1. Teori-teori Operasional Sistem
Teori-teori ini berusaha menjelaskan bagaimana sistem sosial berjalan.

Juga memaparkan sejumlah disiplin akademis tradisional, karena tidak ada disiplin
tunggal yang mencakup cukup luas semua aspek penting suatu sistem sosial.
Semua perencana yang berpengalaman memahami bahwa sistem sosial
merupakan suatu kesatuan yang amat rumit dan saling tergantung satu sama lain
dan operasinya hanya sebagian saja yang dapat dipahami. Mengadakan satu
perubahan terhadap suatu sistem menimbulkan berbagai perubahan yang
mempengaruhi keseluruhan anggota sistem sosial tersebut, untuk itu dibutuhkan
suatu penyelesaian kembali untuk dapat diterima oleh sistem secara keseluruhan.42

Untuk mengembangkan pandangan mengenai sistem sosial secara total
dan menyeluruh, akan memaksa batas kemampuan intelektual seseorang,
karenanya dibutuhkan suatu pendekatan interdisipliner yang disebut teori sistem
umum. Teori sistem umum memberikan pendekatan yang paling dekat terhadap
pandangan sistem secara menyeluruh yang diperlukan dalam suatu perencanaan
yang baik. Teori ini memberikan pandangan menyeluruh mengenai semua aspek
sistem kehidupan maupun yang tidak berkaitan dengan kehidupan. Bagian dari
sistem kehidupan mencakup sistem kemasyarakatan, dan bagian dari sistem ini
termasuk di dalamnya desa, kota, kabupaten, provinsi hingga negara.43

Jika suatu sistem tumbuh dan berkembang, maka sistem tersebut menjadi
semakin rumit, komponen-komponennya menjadi semakin terspesialisasi, interaksi

41 Ibid, hal. 25.
42 Ibid, hal. 19.
43 Ibid, hal. 19-20.
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antara komponen-komponennya semakin bertambah, baik di dalam maupun di luar
sistem itu sendiri. Begitu sistem menjadi semakin rumit, akan semakin banyak
perhatian ditujukan pada pengendalian fungsi-fungsi dalam rangka menghindari
timbulnya gangguan dalam proses ketergantungan sistem. Hal ini membutuhkan
adanya lebih banyak lagi peraturan dan pengendalian yang dilakukan oleh para
pengambil keputusan dalam sistem dan membutuhkan pemahaman yang baik untuk
menghasilkan perencanaan yang lebih baik.44

Untuk menghasilkan suatu pola pemikiran yang lebih luas dan makin
berkembang, perencana harus bekerja dalam tim-tim interdisipliner yang mencakup
berbagai keahlian, tim ini merupakan alat bantu yang penting dalam praktek
perencanaan, kemampuan bekerja dan mengatur tim dengan baik merupakan suatu
keterampilan yang sangat penting dan diperlukan para perencana.45

2. Teori-teori Perubahan Sistem
Teori-teori ini berusaha untuk menyediakan peralatan dan teknik-teknik

untuk mengendalikan dan mengubah sistem-sistem sosial, menyajikan hampir
semua latar belakang dan teknik-teknik dari disiplin ilmu terapan, seperti
administrasi pemerintahan dan ilmu teknik, di samping yang berasal dari beberapa
disiplin ilmu tradisional.46

Dalam realitas, ada 4 (empat) situasi perencanaan yang berbeda-beda dan
ada 4 (empat) teori tepat untuk masing-masing situasi yang ada. Keempat teori
tersebut adalah Teori Realisme, Inkrementalisme, Utopianisme dan Metodisme.47

a. Teori Realisme - Rasionalisme
Sasaran dan tujuan akhir sudah digariskan dengan jelas, dan dipahami
dengan baik, sehingga perencanaan dapat mengikuti suatu model yang
benar-benar rasional. Dalam teori ini, terdapat 4 (empat) langkah
pengambilan keputusan ilmiah yaitu menganalisa sistem dan masalahnya,
meletakkan alternatif penyelesaian utama terhadap masalah-masalah ini,

44 Ibid, hal. 20.
45 Ibid.
46 Ibid, hal. 20-21.
47 Ibid, hal. 21-23.
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mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi yang timbul dari setiap
penyelesaian yang dibuat dan menganjurkan alternatif terbaik berdasarkan
jumlah sejauhmana hal ini akan membantu untuk dikaitkan dengan tujuan
akhir yang sedang dicari.

b. Teori Inkrementalisme
Allan G. Feldt menekankan bahwa situasi yang jauh lebih umum dan sering
terjadi adalah tujuan akhir yang sedang dicari dan alat untuk mencapainya
sama-sama tidak pasti. Selanjutnya dikatakan, “hampir semua orang setuju
bahwa mereka menghendaki kota mereka menjadi suatu tempat yang jauh
lebih baik untuk dihuni tetapi sangat sedikit anggota masyarakat yang
memberikan spesifikasi yang jelas bagaimana kota yang baik, dan jauh
lebih sedikit lagi yang dapat mengatakan bagaimana membuatnya”.
Charles Lindbloom menggariskan, pengambilan keputusan dalam keadaan
berupa sebaris langkah-langkah inkremental yang kecil (pertambahan
sedikit demi sedikit), menuju ke masa yang akan datang dan kearah yang
tidak diketahui secara pasti. Ia menyebutkan perencanaan ini sebagai
inkrementalisme yang terpotong-potong (disjointed incrementalisme), tetapi
jauh lebih populer dan lebih dikenal sebagai terusan yang kacau (muddling
through). Semuanya berhadapan dengan serangkaian kata-kata mengenai
informasi, permintaan, krisis, masalah-masalah jangka pendek, dan tidak
tersedianya dana dan keahlian, semuanya merupakan anti tesis dari
perencanaan yang rasional.

c. Teori Utopia
Pandangan ini berusaha mengembangkan imajinasi masyarakat, berusaha
memecahkan masalah dengan jelas, penghapusan pendekatan-pendekatan
yang baru ke dalam sistem organisasi dan operasi. Daniel Burnham,
seorang perencana dari Chicago mengatakan, “jangan sekali-kali membuat
perencanaan yang kecil, perencanaan seperti ini sama sekali tidak
mempunyai kekuatan gaib untuk memacu hasrat seseorang”.
Selanjutnya Allan G. Feldt mengemukakan bahwa dalam pendekatan utopia
tujuan biasanya telah dinyatakan dengan jelas dan pasti, meskipun jalan
untuk mencapainya kemungkinan tidak terlalu jelas. Beberapa variasi teori
perencanaan yang sering dikaitkan dengan utopianisme, termasuk
di dalamnya adalah berbagai program perencanaan yang berusaha
mempromosikan lingkungan perumahan yang lebih baik, memperkuat
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pertentangan, kota-kota baru, jalur hijau, pemberantasan kemiskinan,
penyediaan jasa-jasa sosial dan lain-lain.

d. Teori Metodisme
Teori ini menjelaskan aktivitas perencanaan yang sudah jelas, tapi hasil
akhir yang akan dicapai belum ditetapkan dan tidak dimengerti. Sering kali
metode yang digunakan itulah yang menjadi tujuan akhirnya. Teknik-teknik
tertentu telah ditetapkan sedemikian baik dalam praktek-praktek
perencanaan. Sehingga dengan menggunakannya sudah sama dengan
menjalankan perencanaan secara baik.
Perencanaan ini bersifat ritualistik, gaya perencanaan ini secara potensial
mempunyai kebaikan yang memadai. Jenis informasi yang dikumpulkan
dan hasil yang muncul kemudian dengan mengikuti prosedur-prosedur
tertentu yang telah distandarkan tampaknya bermanfaat dalam berbagai
situasi, bahkan meskipun tujuan akhir penggunaan informasi tersebut
diketahui, walaupun demikian tidak satupun dari keempat teori di atas yang
lebih unggul satu dari yang lainnya. Keahlian perencanaan sangat
dibutuhkan, yaitu memilih teori yang tepat, mengkombinasikan, dan
menyesuaikan dengan kebutuhan situasi yang sedang dihadapi.48

1.2. Otonomi Daerah

1.2.1. Pengertian Otonomi Daerah

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
di Indonesia adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Istilah otonomi
sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu autos (sendiri), dan nomos
(peraturan) atau 'undang-undang'. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri
atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan
sendiri.49

48 Ibid, hal. 3.
49 Dharma Setyawan Salam, 2004, Otonomi Daerah dalam Perspektif Lingkungan, Nilai

dan Sumber Daya, Djambatan, Jakarta, hal. 88.
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Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata
otonomi ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom. Oleh
karena itu, akan dibahas pengertian otonomi, otonomi daerah dan daerah otonom,
berikut di bawah ini.

Otonomi diartikan sebagai pemerintahan sendiri,50 dan diartikan sebagai
kebebasan atas kemandirian, bukan kemerdekaan,51 sedangkan otonomi daerah
sendiri memiliki beberapa pengertian menurut UU No. 5 Tahun 1974, Wayong,52

Thoha53 dan Fernandez54 yaitu:
1. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah

dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan
sendiri.

2. Pendewasaan politik rakyat lokal dan proses menyejahterakan rakyat.
3. Adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian

urusan rumah tangganya kepada pemerintah bawahannya. Sebaiknya
pemerintah bawahan yang menerima sebagian urusan tersebut telah
mampu melaksanakan urusan tersebut.

4. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan
daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan.

Demikian juga daerah otonom menurut beberapa pengertian, Liang Gie,55

Riwu Kaho,56 Sujamto,57 mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:
1. Daerah yang mempunyai kehidupan sendiri yang tidak bergantung pada

satuan organisasi lain.
2. Daerah yang mengemban misi tertentu, yaitu dalam rangka meningkatkan

keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah di mana

50 Muslimin, 1978, hal. 16.
51 Syafrudin, 1985, hal. 23.
52 Wayong, 1975, hal. 74-87.
53 Thoha, 1985, hal. 27.
54 Fernandez, 1992, hal. 27.
55 Liang Gie, 1968, hal. 58.
56 Riwu Kaho, 1988, hal. 7.
57 Sujamto, 1991, hal. 88.
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untuk melaksanakan tugas dan kewajiban itu daerah diberi hak dan
wewenang tertentu.

3. Daerah yang memiliki atribut, mempunyai urusan tertentu (urusan rumah
tangga daerah) yang diserahkan oleh pemerintah pusat; urusan rumah
tangga itu diatur dan diurus atas inisiatif dan kebijakan daerah itu sendiri;
memiliki aparat sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat; memiliki
sumber keuangan sendiri.

Dari beberapa pengertian tentang otonomi, otonomi daerah, dan daerah
otonom dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu:58

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam pemberian otonomi kepada daerah
adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, di mana pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat
kepada daerah mengandung konsekuensi yang berupa hak, wewenang,
dan kewajiban bagi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini daerah benar-benar
dituntut agar mandiri dalam arti dapat menunjukkan kemampuannya
sehingga secara berangsur-angsur semakin kecil ketergantungannya
kepada pemerintah pusat.

2. Dalam penyerahan otonomi kepada daerah, harus dilihat kemampuan riil
daerah tersebut atau dengan kata lain setiap penambahan urusan kepada
daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal) harus mampu
memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan riil
daerah.

3. Bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga
daerah, pada prinsipnya daerah harus mampu membiayai sendiri
kebutuhannya dengan mengandalkan kemampuan sendiri atau mengurangi
ketergantungan kepada pemerintah pusat.

4. Pada dasarnya otonomi daerah adalah urusan-urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan menjadi urusan rumah
tangga daerah.

5. Bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana
urusan-urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada

58 Dharma Setyawan Salam, Op.Cit, hal. 89-90.
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satuan-satuan organisasi pemerintahan di daerah-daerah yang disebut
daerah otonom.

1.2.2. Sejarah Otonomi Daerah

Sejarah perkembangan pemerintahan di Indonesia tidak terlepas dari
sejarah berdirinya Republik Indonesia. Belanda, yang menjajah Indonesia telah
banyak mempengaruhi budaya, sistem hukurn, sistem politik, dan sistem
ketatanegaraan Indonesia, sedangkan Belanda sendiri mendapat pengaruh kuat
dari sistem politik, sistem, hukum, dan sistem ketatanegaraan Prancis karena
bangsa Prancis dalam beberapa tahun telah menjajah bangsa Belanda.59

Alderfer menyatakan bahwa pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan
sistem tradisional yang sangat dipengaruhi oleh sistem Prancis, akibat terlalu lama
dijajah Belanda yang dahulunya merupakan wilayah bagian kekaisaran Prancis,
terutama di bawah penguasaan Gubernur Jenderal Daendels.60

Salah satu persamaan sistem feodalisme di Prancis dan di Pulau Jawa
(Indonesia pada umumnya) adalah sistem apanage yang memberikan kewajiban-
kewajiban tertentu para pejabat lokal kepada raja atau para petani penggarap
kepada para pejabat lokal. Oleh karena itu, dalam sistem feodalisme di daerah-
daerah Indonesia dikenal istilah tanah lungguh, tanah bengkok, tanah garapan.61

Keterikatan pejabat-pejabat lokal kepada tanah lungguh atau apanage
menyebabkan kesetiaan mutlak para pejabat lokal harus diserahkan kepada raja
atau sultan karena raja (pemilik tanah-tanah itu) menggaji para pejabat lokal dengan
tanah-tanah apanage tersebut.62

59 Ibid, hal. 88.
60 Alderfer, 1964, hal. 83-84.
61 Dharma Setyawan Salam, Op.Cit, hal. 91.
62 Ibid.
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Karena pejabat lokal, umumnya kerabat raja, tidak dapat menggarap tanah-
tanah apanage, maka mereka menyerahkan tanah itu kepada rakyat untuk digarap
dengan imbalan menyerahkan sebagian hasil panen dan kewajiban kerja rodi.
Sistem ini disebarluas dan dilembagakan Belanda di luar Jawa.63

Dengan demikian sejarah pemerintah daerah di Indonesia selalu terikat
pada kepentingan pemerintah pusat (raja). Pemerintah daerah di Indonesia tidak
mengenal budaya legislatif. Segala sesuatu terpusat pada raja. Oleh karena itu,
sejarah pemerintahan di Indonesia dan daerah (khususnya) membuktikan bahwa
terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, kepincangan-kepincangan
diakibatkan oleh terlalu dominannya eksekutif (kekuasaan raja, pemerintah pusat).
Salah satu cara, menghindari penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, dan
kepincangan-kepincangan dalam penyelenggaraan negara, adalah pemberian
otonomi kepada daerah.64

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 menggariskan bahwa maksud dan tujuan pemberian
otonomi daerah adalah memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta
meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran
serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata,
dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.65

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974, pemberian otonomi daerah memiliki 4
(empat) tujuan. Pertama, dari aspek politik pemberian otonomi daerah bertujuan
untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-
program pembangunan baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk
mendukung kebijakan nasional tentang demokratisasi. Kedua, dari aspek
manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperluas jenis-jenis

63 Ibid.
64 Ibid. hal. 91-92.
65 Ibid. hal. 92.
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pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Ketiga, dari aspek
kemasyarakatan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi
serta menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk tidak terlalu banyak bergantung
kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya sehingga
daerah memiliki daya saing yang kuat. Keempat, dari aspek ekonomi
pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan menyukseskan pelaksanaan
program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin
meningkat.66

Tujuan pemberian otonomi daerah dapat tercapai manakala didasarkan
pada prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dilaksanakan secara optimal oleh penyelenggara negara baik di tingkat pusat,
provinsi, maupun kabupaten/kota. Karena dalam penyelenggaraan otonomi daerah
harus memperhatikan prinsip-prinsip otonomi daerah. Ada beberapa prinsip yang
harus diperhatikan penyelenggara negara dalam melaksanakan otonomi daerah.67

Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
penyelenggaraan pemerintahan di daerah hanya mengenal satu garis
pertanggungjawaban, yaitu bertanggung jawab kepada presiden dan tidak kepada
DPRD. Hal ini tercemin dalam tingkat susunan hierarki pemerintahan menjadi
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kedudukan
keduanya sebagai daerah otonom dan daerah administratif.68

Ada beberapa implikasi dari kedudukan pemerintah daerah seperti yang
diuraikan di atas:69

1. Pemerintah daerah sebagai pembantu dan perpanjangan tangan dari
pemerintah pusat.

2. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bersifat sub-ordinal, bukan
kemitraan.

66 Ibid, hal. 91-92.
67 Ibid, hal. 93.
68 Ibid.
69 Ibid. hal. 93-94.
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3. Peranan dan posisi pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi lemah
karena terjadi tarik-menarik kekuasaan, terutama dalam menghimpun
sumber daya yang maksimal.

3 (tiga) implikasi dari kedudukan pemerintah di atas menyebabkan hal-hal
berikut:70

1. Pengertian otonomi daerah lebih merupakan kewajiban daripada hak. Hal
ini tentu tidak lazim dan tidak tepat dalam konteks makna dan tujuan
pemberian otonomi kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi
teritorial. Pemberian otonomi kepada daerah tidak hanya mengandung
unsur administrasi birokrasi, tetapi juga mengandung unsur politik.

2. Pengertian kewajiban sebagai manifestasi pengertian pemberian otonomi
daerah sebagai hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah untuk
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya dengan konsekuensi
pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya.
Apabila persepsi tentang makna otonomi daerah sebagai kewajiban
dipandang tepat, maka kedudukan pemerintah daerah hanya sebagai
penerima kewajiban yang berhak memperoleh imbalan. Pemerintah daerah
akan selalu bergantung terus kepada pemerintah pusat.

3. Hambatan utama terlaksananya pemberian otonomi daerah terkesan
sangat kuat oleh kecenderungan sikap ego sentralistik dari para pelaku
birokrasi dan elit yang mempunyai akses lebih dominan terhadap sumber
daya dibanding penentu kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah
provinsi.

Kedua, berdasarkan ketentuan UUD 1945 Pasal 18 yang mengatur
pemerintah daerah, daerah Indonesia tidak bersifat staat. Wilayah Indonesia dibagi
dalam bentuk daerah yang dapat berupa daerah otonom dan atau bersifat
administratif.71

70 Ibid. hal. 94.
71 Ibid.
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Baik dalam Pasal 18 maupun penjelasannya tidak secara tegas ditentukan
jumlah daerah otonom sehingga memberi keleluasaan kepada pembuat undang-
undang untuk merumuskan, menentukan, dan memutuskan hal-hal berikut:72

1. Banyaknya tingkat daerah otonom yang akan dibentuk dan disusun.
2. Prinsip otonomi daerah yang akan dianut.
3. Titik berat otonomi daerah akan diletakkan.
4. Imbangan kedudukan antara asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.
5. Tata cara penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah

tingkat atasnya kepada daerah bawahannya menjadi urusan rumah tangga
sendiri.

Apabila pemahaman Pasal 1 ayat (1) (Negara Indonesia adalah Negara
Kesatuan yang berbentuk Republik) digabungkan dengan Pasal 18 beserta
penjelasannya, maka dapat dikatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara
kesatuan yang didesentralisasikan. Dalam negara kesatuan yang
didesentralisasikan, pemerintah pusat tetap mempunyai hak untuk mengawasi
daerah-daerah otonom.73

Lubis74 mengatakan, “Yang memegang kekuasaan tertinggi atas segenap
urusan negara ialah pemerintah pusat (central government) tanpa adanya gangguan
oleh suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah”.

Dalam perjalanan penyelenggaraan di Indonesia, ada beberapa peraturan
perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu:75

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional
Daerah diletakkan pada keresidenan, kota berotonomi, kabupaten, dan
daerah-daerah lain yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.
Akibatnya terdapat kesan bahwa keresidenan dianggap lebih tinggi
dibanding kabupaten.

72 Ibid, hal. 95
73 Ibid.
74 Lubis, 1975, hal. 16-17.
75 Dharma Setyawan Salam, Op.Cit, hal. 95-98.
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2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah hanya
mengatur tentang pelaksanaan asas desentralisasi sedangkan daerah-
daerah administratif akan dihapus. Prinsip otonomi yang dianut adalah
otonomi yang seluas-luasnya dengan tingkat daerah otonom yaitu provinsi,
kabupaten (kota besar), dan desa (kota kecil) seperti nagari, marga dan
sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah yang berdasarkan UUD Sementara RI, hanya mengatur
pelaksanaan asas desentralisasi. Prinsip otonomi yang dianut adalah
otonomi riil dan seluas-luasnya dengan tiga tingkat daerah otonom, yaitu
Daerah Tingkat Ke-I termasuk Kota Raya Jakarta Raya, Daerah Tingkat Ke-
II termasuk Kotapraja, dan Daerah Tingkat ke-III.

Untuk menyempurnakan undang-undang (di antaranya untuk
menyesuaikan Undang-Undang Dasar 1945) ini dikeluarkan beberapa
peraturan perundang-undangan lain, yaitu:

a. Undang-Undang No. 4 Tahun 1957 menyebutkan bahwa pemerintah
daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kepala Daerah juga
menjadi Ketua DPRD. Ada tiga tingkatan daerah otonom, yaitu
Daerah Provinsi, Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat III.

b. Penpres No. 6 Tahun 1959 mempertegas bahwa Kepala Daerah
adalah alat daerah dan pusat. Kepala Daerah tidak bertanggung
jawab kepada DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Badan
Pemeriksa Harian (BPH).

c. Penpres No. 5 Tahun 1960, berisi perumusan bahwa DPRD menjadi
DPRD-Gotong Royong. Daerah yang belum punya DPRD-GR segera
akan diangkat. Kepala Daerahnya sekaligus juga Ketua DPRD-GR.
Sekretaris Daerah dipilih dan diangkat oleh DPRD-GR.

4. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 berisi tentang Pokok-pokok
Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sesuai dengan ketetapan MPRS
No. II/MPRS/1960 karena pada waktu itu pemerintah pamong praja telah
dihapus berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1959 jo. Peraturan
Pemerintah No. 50 Tahun 1964 disesuaikan pula dengan kegotong-
royongan demokrasi terpimpin yang mencakup segala pokok-pokok serta
unsur-unsur progresif dari UU No. 22 Tahun 1948, Penpres No. 5 Tahun
1960 jo. Penpres No. 7 Tahun 1965 dan mewujudkan daerah-daerah yang
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dapat berswadaya dan berswasembada. Undang-undang ini hanya
mengatur pelaksanaan asas desentralisasi dengan tiga tingkatan daerah
otonom, provinsi dan atau kotaraya sebagai daerah provinsi, kabupaten dan
atas kotamadya sebagai Daerah Tingkat II, dan kecamatan dan atau
kotapraja sebagai Daerah Tingkat III.

5. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah, dengan tujuan melancarkan pembangunan dan stabilitas politik
serta kesatuan bangsa dan mengatur hubungan yang serasi antara pusat
dan daerah atas dasar negara kesatuan. Daerah otonom ada 2 (dua), yaitu
Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat Il. Pemerintah daerah terdiri dari
kepala daerah dan DPRD. Fungsi yang telah diserahkan kepada daerah
dilaksanakan oleh dinas-dinas, sedangkan fungsi pemerintah pusat
di daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal di Tingkat I maupun di Tingkat
II. Penyerahan urusan baik pangkal maupun tambahan ditetapkan dengan
peraturan pemerintah. Penambahan penyerahan urusan disertai dengan
perangkat, alat, perlengkapan, dan sumber pembiayaannya.

Ketiga, otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan
pelaksanaan asas desentralisasi dilakukan bersama-sama dengan asas
dekonsentrasi. Prinsip yang dikehendaki Undang-Undang No. 5 Tahun 1974
merupakan koreksi atas prinsip-prinsip sebelumnya terutama yang menyangkut
otonomi yang seluas-luasnya karena dianggap dapat membahayakan keutuhan
negara kesatuan.76

Ada tiga esensi dasar otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab
menurut UU No. 5 Tahun 1974, yaitu:77

(1) Otonomi tersebut harus menjamin kestabilan politik dan kesatuan nasional.
(2) Harus dapat menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat

dengan daerah.
(3) Harus menjamin pembangunan daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah
meletakkan prinsip-prinsip baru agar penyelenggaraan otonomi daerah lebih sesuai

76 Ibid.
77 Ibid.
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dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan
berdasarkan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 ini memaknai otonomi daerah sebagai pemberian kewenangan yang
luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Kalau
dahulu prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab lebih berkonotasi
kewajiban daripada hak, maka dalam undang-undang yang baru ini pemberian
kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan atas
desentralisasi dalam mewujudkan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab.78

Otonomi luas berarti daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan
semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan
bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Otonomi luas
juga diartikan sebagai keleluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara
utuh dan bulat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian,
sampai evaluasi.79

Otonomi nyata diartikan sebagai keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata
ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.80

Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab berarti perwujudan
pertanggung-jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan
kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah
dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan
demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi

78 Ibid, hal. 99.
79 Ibid.
80 Ibid.
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antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.81

Untuk daerah provinsi sendiri, otonomi diberikan secara terbatas yang
meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau
belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, serta kewenangan
bidang pemerintahan tertentu lainnya.82

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini adalah sebagai berikut: Pertama,
penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek
demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
Kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan
bertanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh
diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah
provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Keempat, pelaksanaan otonomi daerah
harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang
serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Kelima. pelaksanaan otonomi
daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya
dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak
lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan
industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,
kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan
peraturan daerah otonom. Keenam, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih
meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi
legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Ketujuh, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada
daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk
melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada,
gubernur sebagai wakil pemerintah. Kedelapan, pelaksanaan asas tugas
pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga
dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana

81 Ibid, hal. 99-100.
82 Ibid, hal. 100.
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dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan
pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugasinya.83

Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945
beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, undang-undang ini memiliki 4 (empat) pokok pikiran.84

Pertama, sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip
pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan
dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk
berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah
yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan
melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Ketiga, pembagian daerah di luar daerah provinsi dibagi habis ke dalam
daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi yang berada dalam daerah
kabupaten dan daerah kota dapat dijadikan daerah otonom atau dihapus.

Keempat, kecamatan yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
sebagal wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi menurut undang-undang
ini kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.

Adapun asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah dari Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu:85

1. digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
2. penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang

dilaksanakan
di daerah kabupaten dan daerah kota; dan

83 Ibid.
84 Ibid, hal. 101-102.
85 Ibid, hal. 102.
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3. asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah provinsi,
daerah kabupaten, daerah kota dan desa.

Dimulai bulan Januari 2001, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 resmi
diberlakukan. Hal ini berarti bahwa Januari dimulai pelaksanaan otonomi daerah.
Selama pelaksanaan berlangsung ternyata di sana-sini ditemukan kelemahan dan
kekurangan, di samping tentu saja banyak keuntungan yang didapat.86

Kelemahan dan kekurangan itu mencuat menjadi isu-isu strategis yang
muncul dalam implementasi otonomi daerah. Adapun isu-isu strategis yang muncul
dalam implementasi otonomi daerah adalah masalah: (a) pembagian kewenangan,
(b) kewilayahan/pembentukan daerah, (c) hierarki pemerintahan, (d) pemilihan
kepala daerah, (e) perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah dan antara
daerah dengan daerah, (f) kepegawaian, (g) pembinaan dan pengawasan, (h) desa,
kota, kecamatan.87

Munculnya isu-isu strategis di atas diakibatkan oleh suatu realitas bahwa
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki banyak kelemahan. Kelemahan
paling mendasar dalam pembuatan UU No. 22 Tahun 1999 adalah kurang
berlandaskan pada berpikir yang sistematis sehingga menimbulkan isu-isu seperti
perebutan kewenangan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota; resentralisasi
karena departemen sektoral tidak mau menyerahkan kewenangannya kepada
kabupaten/kota. Hal ini muncul karena seperti dijelaskan di depan bahwa hanya
Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya saja yang menjadi pedoman dalam
penyusunan UU No. 22 Tahun 1999. Padahal kita semua tahu bahwa UUD 1945 itu
sebagai suatu sistem tidak dapat dipilah-pilah semacam itu. Antara satu pasal
dengan pasal lainnya saling mempengaruhi, saling ketergantungan, saling berkaitan
sehingga seluruh jiwa UUD 1945 itu seharusnya menjiwai UU No. 22 Tahun 1999.88

Kurang berpilarnya sistem juga dibuktikan dengan munculnya ego daerah.
Setiap pemerintah dan masyarakat daerah asyik dengan kepentingan daerah
sendiri. Tidak peduli kepentingan daerah lain, tidak peduli kepentingan provinsi,
tidak peduli kepentingan nasional. Manakala ada yang mengkritik atau

86 Ibid.
87 Ibid.
88 Ibid, hal. 103.
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mengevaluasi kinerja daerah (termasuk produk peraturan daerahnya) maka daerah
tidak menggubrisnya. Lantas daerah itu bertanggung jawab kepada siapa dalam
implementasi otonomi daerah? Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap
implementasi otonomi daerah? Lahirnya otonomi daerah karena kebijakan
desentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena itu implementasi
otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada pemerintah pusat. Pihak yang bertanggung jawab terhadap berhasil atau
tidaknya otonomi daerah di Indonesia adalah Presiden. Kalau Presiden tidak
melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban kepada daerah, maka kalau
pelaksanaan otonomi daerah berjalan buruk maka kinerja pemerintahan pusat
dalam pelaksanaan otonomi dapat dinilai buruk. Karena itu pembinaan dan
pengawasan menjadi isu yang perlu mendapat kejelasan.89

Isu sentral yang sering menjadi sorotan adalah hierarki pemerintahan.
Pemerintah kabupaten/kota tidak merasa memiliki hierarki dengan provinsi. Padahal
sebagai suatu sistem secara administratif bagaimanapun sistem pemerintahan
Indonesia tetap menunjukkan hierarki pusat-provinsi-kabupaten/kota-kecamatan-
desa. Secara politik memang tidak ada hierarki artinya penentuan kepemimpinan
di kabupaten/kota terlepas dari Gubernur.90

Isu lain yang cukup mencuat adalah ketidakkonsistenan sistem
pemerintahan di Indonesia. Di pusat menganut sistem presidential tetapi di daerah
menganut sistem parlementer. Daerah menganut sistem parlementer karena Kepala
Daerah wajib memberi laporan pertanggungjawaban setiap tahun kepada DPRD.
Sementara di pasal lain dalam UU Tahun 1999 menyatakan bahwa Kepala Daerah
sederajat dan mitra DPRD.91

Isu-isu yang mencuat di atas mengarah kepada pelayanan publik yang
belum memadai. Salah satu agenda krusial untuk mengatasi itu adalah adanya
suatu keharusan untuk merevisi atau bahkan mengganti UU No. 22 Tahun 1999.

89 Ibid, hal. 103-104.
90 Ibid, hal. 104.
91 Ibid.
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Apalagi ada, beberapa hal yang mendukung revisi/penggantian itu harus segera
dilaksanakan.92

Pertama, hasil evaluasi implementasi otonomi daerah yang dilakukan
Depdagri mengungkapkan bahwa:

(a) Pemahaman terhadap konsep otonomi daerah belum bulat dan utuh
(konsep);

(b) Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Presiden sebagai pedoman
pelaksanaan dan pembinaan otonomi daerah serta penyesuaian berbagai
peraturan perundang-undangan yang bertahan dengan otonomi daerah
sebagian besar belum diwujudkan (instrumen);

(c) Rumusan dalam beberapa pasal UU No. 22 Tahun 1999 berpeluang
memunculkan tafsir ganda. Pertama, belum memadainya pedoman yang
sangat diperlukan dan adanya berbagai peraturan perundangan sektoral
yang belum disesuaikan, serta SDM belum cukup memadai.

Kedua, pengaruh lingkungan strategis terutama pada:
(a) Globalisasi ekonomi dan perdagangan yang cenderung menuntut efisiensi

dan daya saing masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih tinggi
memerlukan arahan normatif yang jelas pada tingkatan undang-undang;

(b) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat sebagai
tantangan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur manajemen
pemerintahan daerah;

(c) Perkembangan demokratisasi dan tuntutan transparansi yang meningkat,
diperlukan Iandasan peran serta dan mekanisme aspirasi masyarakat pada
tingkatan undang-undang;

(d) Tuntutan penghargaan terhadap HAM yang semakin menonjol dalam
berbagai aspek kehidupan, hal ini diperlukan adanya jaminan kepastian
hukum terhadap persamaan kedudukan seluruh warga negara di depan
pemerintah.

Ketiga, adanya perkembangan dinamika pemerintahan dan ketatanegaraan,
di antaranya:

(a) Amandemen UUD 1945;

92 Ibid, hal. 104-105.



Pendahuluan….. 48

(b) Perubahan UU Politik dan terbitnya UU Keuangan Negara;
(c) Aspirasi masyarakat;
(d) Antisipasi pelaksanaan AFTA dan globalisasi perdagangan.

Revisi atau penggantian UU No. 22 Tahun 1999 jangan sampai
mengabaikan harapan-harapan dari semua pihak, terutama yang berkembang
di pemerintah dan masyarakat daerah. Harapan-harapan yang berkembang
di masyarakat antara lain:93

(a) Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga;
(b) Tidak ada resentralisasi;
(c) Ada kepastian hukum dalam pelayanan dan kesempatan berusaha;
(d) Ada keadilan dan keseimbangan keselarasan dalam pengelolaan sumber

daya nasional;
(e) Ada kejelasan peranan pemerintah provinsi dan kecamatan.

Dari isu-isu sentral yang berkembang, hasil evaluasi implementasi otonomi
daerah, perubahan lingkungan strategis, dinamika pemerintahan dan
ketatanegaraan, serta harapan-harapan yang muncul dan berkembang
di masyarakat. Maka arah revisi/penggantian UU No. 22 Tahun 1999 adalah:94

1. Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 telah membawa perubahan penting
terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang mengamanatkan pemerintahan negara dilaksanakan
dengan menganut kebijakan desentralisasi.

2. Kebijakan desentralisasi yang diwujudkan dalam pembentukan daerah
otonom dan penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

3. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan aspek-aspek
hubungan antartingkatan pemerintah dan antardaerah, perkembangan
keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri dan tantangan persaingan

93 Ibid, hal. 105-106.
94 Ibid, hal. 106 dan 107.
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global dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab kepada daerah secara proporsional, disertai dengan pemberian hak
untuk mendapatkan pendanaan penyelenggaraan otonomi daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal yang sangat esensial penggantian Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 adalah disebabkan UU No. 22 Tahun 1999 sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi
daerah dewasa ini. Di dalam pertimbangan UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman
daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak
dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem
penyelenggaraan pemerintahan negara.

1.3. Desentralisasi Fiskal

1.3.1. Pengertian Desentralisasi Fiskal
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Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, de berarti
lepas dan centrum berarti pusat. Oleh karena itu, desentralisasi berarti melepaskan
dari pusat.95

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dan definisi desentralisasi
yang dapat disimpulkan dari Joeniarto,96 Liang Gie,97 UU No. 5 Tahun 1974,
Muslimin,98 Soejito,99 Suryaningrat,100 Bryan dan White,101 Amal dan Nasikun102 dan
Harris dalam Riwu Kaho,103 yaitu:
1. Pelimpahan wewenang dari pusat kepada satuan-satuan organisasi

pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari
sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.

2. Secara administratif diartikan sebagai pemindahan beberapa kekuasaan
administratif departemen pemerintah pusat ke daerah dan dikenal dengan
nama “dekonsentrasi”.

3. Secara politik diartikan sebagai pemberian wewenang pembuatan keputusan
dan kontrol terhadap sumber-sumber daya kepada pejabat regional dan lokal
dikenal dengan nama "devolusi".

4. Ditinjau dari segi privatisasi diartikan sebagai pemindahan tugas-tugas yang
bersifat mencari untuk ataupun tidak kepada organisasi sukarela.

5. Dipahami sebagai delegasi yang diartikan pemindahan tanggung jawab
manajerial untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi-organisasi yang
berada di luar struktur pemerintah pusat dan hanya secara tidak langsung
dikontrol oleh pemerintah pusat.

6. Ditinjau dari jabatan diartikan sebagai pemencaran kekuasaan dari atasan
kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan
maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja.

95 Ibid, hal. 80.
96 Joeniarto, 1967, hal. 53.
97 Liang Gie, 1968, hal. 56.
98 Muslimin, 1978, hal. 15.
99 Soejito, 1981, hal. 25.
100 Suryaningrat, 1981, hal.  6-7.
101 Bryan dan White, 1982, hal. 16 -161.
102 Amal dan Nasikun, 1988, hal. 10.
103 Riwu Kaho, 1991, hal. 6.
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7. Ditinjau dari kenegaraan diartikan sebagai penyerahan untuk mengatur daerah
dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam
pemerintahan negara. Desentralisasi ini ada 2 (dua) macam yaitu
desentralisasi teritorial (penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri) dan desentralisasi fungsional (pelimpahan
kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu).

8. Penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya
kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Jika dibandingkan dengan pengertian Hukum Administrasi Negara,
pengertian desentralisasi sebagai delegasi, maka desentralisasi diartikan sama
dengan desentralisasi politik atau dekonsentrasi. Van Wijk dan Willem
Konijnenbelt104 yang menyatakan bahwa delegasi merupakan penyerahan
wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat lainnya atau dari badan administrasi
satu kepada badan administrasi negara lainnya.

Dari beberapa pengertian desentralisasi di atas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan (wewenang, hak, kewajiban
dan tanggung jawab) sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke
daerah otonom sehingga daerah otonom itu dapat melakukan pengambilan
keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam masalah-masalah
pengelolaan pembangunan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja
pembangunan.105

Desentralisasi dalam sistem administrasi negara memiliki beberapa manfaat
dan fungsi tertentu, yaitu sebagai pendorong pengambilan keputusan yang lebih
tepat dan luas, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, mendorong
organisasi lebih fleksibel, inovatif, dan meningkatkan moral serta komitmen kepada
produktivitas tinggi. Di sisi lain, desentralisasi memberikan iklim kondusif bagi
pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif, fleksibilitas aparat lokal dalam
memecahkan masalah, meningkatkan sensitivitas aparat terhadap kebutuhan

104 Lukman, 1977, hal. 55.
105 Dharma Setyawan Salam, Op.Cit, hal. 82.
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daerah, meningkatkan dukungan politis dan administratif, mendorong persatuan dan
kesatuan, serta meningkatkan efisiensi.106

Di samping beberapa manfaat dan fungsi di atas, ada beberapa alasan
mendasar mengapa desentralisasi diperlukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara, yaitu:107

1. Secara kultural masyarakat Indonesia sangat bhineka sehingga mudah
menimbulkan perasaan tidak puas terhadap pemerintah pusat manakala
segalanya diatur secara sentralistis yang seragam dari atas. Karena itu
perlu diselenggarakan pemerintahan daerah secara bebas dan sendiri-
sendiri untuk mengatur daerah sesuai dengan kondisi daerahnya.

2. Secara, politik (kesadaran berbangsa dan bernegara), desentralisasi
mendekatkan pemerintah dengan rakyat sehingga partisipasi rakyat dalam
pembangunan diharapkan dapat meningkat terus-menerus.

3. Meningkatkan keefektifan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Meningkatkan iklim demokrasi dengan terlaksananya demokrasi di atau dari

bawah.

Meskipun alasan dan manfaat desentralisasi sangat mendasar, tidak sernua
tugas-tugas pemerintahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah. Ada
beberapa penyebab mengapa suatu tugas pemerintahan tidak dapat diserahkan
oleh pemerintah pusat. Pertama, tugas-tugas pemerintahan itu dapat
diselenggarakan secara efektif dan efisien manakala dilaksanakan oleh pemerintah
pusat. Kedua, masyarakat setempat (daerah) dianggap belum cukup mampu untuk
mengurus tugas-tugas itu.108

Sebagai contoh perbandingan pelaksanaan desentralisasi adalah di Inggris.
Reformasi pemerintahan lokal Inggris modern memiliki beberapa tujuan. Pertama,
kekuasaan di mana pemerintah daerah seharusnya diberi peluang untuk
memainkan bagian lebih penting, lebih bertanggung jawab dan lebih positif dalam
penyelenggaraan negara, yaitu membawa pemerintah lebih dekat ke rakyat
(meskipun masih dalam bingkai negara kesatuan). Kedua, efektivitas di mana

106 Berkely dalam Pamudji, 1984, hal. 3; Mc. Gregor dalam Pamudji, 1984, hal. 3; Osborne
dan Gaebler, 1992, hal. 283-286.

107 Liang Gie, 1968, hal. 35; Mariun, 1975, hal. 48; Riwu Kaho, 1991, hal. 9.
108 Dharma Setyawan Salam, Op.Cit, hal. 83.



Perencanaan Wilayah (Perspektif Otonomi dan Desentralisasi Fiskal)….. 53

pemerintah daerah seharusnya dipersenjatai untuk memberikan pelayanan yang
paling memuaskan, terutama kepuasan pelayanan menurut persepsi masyarakat
(hal ini didasarkan realokasi fungsi untuk memberdayakan pemerintah daerah).
Ketiga, demokrasi di daerah di mana pemerintah daerah seharusnya membentuk
suatu sistem yang mana kekuasaan yang digunakan melalui pemilihan perwakilan
rakyat. Lembaga perwakilan daerah bertanggung jawab dalam penggunaan
kekuasaan itu. Lembaga perwakilan daerah disesuaikan dengan situasi daerah dan
dapat menjawab permasalahan-permasalahan daerah. Keempat, partisipasi daerah
di mana pemerintah daerah seharusnya membawa rakyat untuk diikutsertakan
dalam pembuatan keputusan sebanyak mungkin dan memungkinkan keputusan-
keputusan yang dibuat itu dapat dimengerti oleh rakyat.109

Untuk mencapai tujuan ini pemerintah tingkat regional, medium, dan lokal
harus mempunyai kelangsungan fungsional sesuai dengan keadaan masyarakat
setempat serta kelangsungan demokrasi.110

1.3.2. Variasi Desentralisasi Fiskal

Ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat
kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah, yaitu:

1. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam
lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke
pemerintah daerah.

2. Delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai
perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas
nama pemerintah.

3. Devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja
implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu
dikerjakan berada di daerah.111

109 Ibid, hal. 83-84.
110 Ibid, hal. 84.
111 Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, 2000, Desentralisasi Fiskal di Negara-negara

Berkembang, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 4
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Seberapa jauh desentralisasi dapat dinilai dengan jelas, sebagian
tergantung pada apakah yang sudah dilakukan lebih bersifat dekonsentrasi,
delegasi, atau devolusi. Hal ini juga tergantung apakah seseorang mengamatinya
dari atas ke bawah (top down) atau dari bawah ke atas (bottom up).112 Pendekatan
desentralisasi fiskal dari bawah ke atas umumnya menekankan nilai politis misalnya,
perbaikan pemerintahan dalam kaitannya dengan kemauan menerima saran dan
partisipasi politik lokal dan efisiensi alokasi dalam arti perbaikan kesejahteraan
sebagaimana yang tercakup dalam teori desentralisasi oleh Oates.113 Literatur ilmu
politik sarat dengan alinea-alinea yang mengangkat manfaat dan kebaikan-kebaikan
desentralisasi. Desentralisasi tidak hanya menghasilkan pengadaan pelayanan yang
efisien dan adil melalui pemanfaatan pengetahuan lokal, tetapi juga akan
merangsang partisipasi demokrasi yang lebih besar. Hasilnya, dukungan yang lebih
luas kepada pemerintah dan memperbaiki stabilitas politik. Bila kebaikan-kebaikan
dan manfaat ini ditambah dengan sisi manfaat yang lain seperti peningkatan
mobilisasi sumber-sumber dan pengenduran tekanan atas keuangan pusat,
peningkatan akuntabilitas, dan peningkatan ketanggapan serta tanggung jawab
pemerintah secara umum tidak mengherankan banyak orang menganggap,
desentralisasi merupakan sesuatu yang demikian berharga.114

Apapun hasil persis dari pengadopsian sistem desentralisasi (dalam arti
pelimpahan) pengambilan keputusan, semua dianggap dari perspektif ini
memuaskan, semata-mata karena prosesnya pun disukai. Masyarakat daerah
mungkin mengambil keputusan yang keliru dilihat dari kacamata pusat atau kaca
mata pengamat luar, tetapi, kacamata keputusan itu pasti diasumsikan benar bagi
mereka. Dari perspektif ini, desentralisasi kemudian menjadi sesuatu yang mulia,
sebab dia melembagakan partisipasi bagi mereka yang terkait dengan keputusan
daerah. Hasil dari suatu proses yang baik, dengan sendirinya juga baik.115

112 Richard M Bird, 1980, Central-Local Fiscal Relations and the Provision of Urban Public
Services, Centre for Research of Federal Financial Relations, Australian National University,
Canberra.

113 Wallace E Oates, 1972, Fiscal Federalism, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York.
114 Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, Op.Cit, hal. 4-5.
115 Ibid, hal. 5.
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Permasalahannya menjadi tidak begitu jelas jika dilihat prosesnya dari atas
ke bawah (top down), bukan dari bawah ke atas (bottom up). Dari atas ke bawah.
(pemerintah), dasar pemikiran desentralisasinya misaInya, meringankan beban
pusat dengan mengalihkan defisit (atau paling tidak sebagian dari tekanan politis
atas defisit) ke bawah. Langkah itu mungkin merupakan sebagian dari keinginan
pusat untuk mencapai tujuan alokasi dengan lebih efisien melalui pendelegasian
atau desentralisasi kewenangan ke daerah (pemerintah daerah), seperti halnya
kasus Kolumbia dan Indonesia. Mungkin pemerintah (pusat) bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan nasional, sebagaimana sering diasumsikan dalam
diskusi teoritis.116 Apapun dasar pemikirannya, pendekatan top down ini
menekankan bahwa kriteria utama untuk mengevaluasi desentralisasi fiskal adalah
seberapa baik hal ini dapat membantu tercapainya tujuan-tujuan kebijakan nasional.

Permasalahan utama dalam membuat evaluasi desentralisasi fiskal pada
kondisi tertentu adalah dengan menentukan apakah desentralisasi fiskal yang "baik"
itu dapat dengan lebih baik mendukung tercapainya tujuan pusat (atau
meningkatkan kesejahteraan nasional secara keseluruhan, jika ini lebih disukai),
atau membebaskan daerah dari sebagian besar arahan pemerintah (atau, jika
disukai yang paling berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan di daerah-
daerah). Desentralisasi mungkin memiliki banyak manfaat: desentralisasi dapat
memperbaiki aksesibilitas, tanggung jawab lokal, dan efektivitas pemerintah. Tetapi,
desentralisasi sulit menghasilkan, misaInya pola pengeluaran yang sama seperti
diambil pusat kecuali dalam kasus langka yang mungkin tidak akan terjadi; yakni
bila tujuan pemerintah daerah identik dengan tujuan pusat. Dalam suatu masyarakat
dengan kondisi geografis yang heterogen, hal ini jelas tidak mungkin. Perselisihan
antara pusat dan daerah atas apa yang seharusnya dikerjakan jelas tidak dapat
dihindari, walaupun masing-masing pihak sudah mencoba dengan sepenuh hati
untuk melayani kepentingan-kepentingan para pemilih (yang berbeda-beda).117

1.3.3. Perkembangan Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang

116 Robin W Boadway, Sandra Roberts, dan Anwar Shah, 1993, The Reform of Fiscal
Systems in Developing Countries: a Federalism Perspective, Paper for Conference on Fiscal Reform
and Structural Change, International Development Research Centre, New Delhi (August).

117 Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt, Op.Cit, hal. 6.
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Banyak negara berkembang juga berputar haluan ke berbagai bentuk
desentralisasi fiskal sebagai salah satu cara meloloskan diri dari berbagai jebakan
ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan makroekonomi,
dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi, yang telah menyebabkan mereka jatuh
terperosok akhir-akhir ini. Setiap negara memilih caranya sendiri dengan alasan
tersendiri juga, tetapi karena banyak negara yang mengerjakan hal-hal serupa,
maka permasalahan ini perlu diangkat secara universal.

Kelihatannya, desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang dianggap
sebagai obat mujarab atau malah sebagai wabah penyakit menular sebagai
penyembuh semua penyakit atau malah menjadi tambahan atas beban berat yang
sudah dipikul. Beberapa pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk
perbaikan, efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan, akuntabilitas, dan
peningkatan mobilisasi dana. Sebaliknya, pakar yang lain mengatakan bahwa tak
satu pun dari manfaat-manfaat tersebut akan berhasil dicapai oleh negara-negara
yang preferensi penduduknya hampir tidak mungkin diakomodasi dalam anggaran
pemerintah, dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah mendekati nihil. Dari
perspektif ini, desentralisasi kelihatannya cenderung meningkatkan biaya,
mengurangi efisiensi pelayanan pemerintah, dan mungkin akan menyebabkan
kesenjangan yang lebih parah serta terjadinya ketidakstabilan makroekonomi.118

Secara umum, bukanlah hal yang sulit untuk mendukung dan merinci
paparan kedua sisi yang berseberangan tersebut. Dalam kaitannya dengan
efisiensi, misalnya, visi ilmu ekonomi standar menegaskan bahwa tersedianya paket
pengeluaran pajak yang berbeda di daerah-daerah yang berlainan, yang disertai
dengan adanya mobilitas individual, sudah cukup menjamin terjadinya efisiensi
produksi antar daerah dalam pengadaan layanan jasa-jasa pemerintah.119 Dalam
nuansa yang sama, bukti empiris dari sejumlah negara mendukung pendapat bahwa
pelayanan masyarakat setempat yang dikontrol daerah cenderung dapat dilakukan

118 Remy Prud'hommme, 1995, The Dangers of Decentralization, World Bank Research
Observer, 10, hal. 201-20.

119 Charles M. Tiebout, 1956, A Pure Theory of Local Government Expenditure, Journal of
Political Economy, 64: 416-24.
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dengan biaya lebih rendah dibandingkan bila dilakukan oleh pemerintah.120

Sebaliknya, keberhasilan memetik manfaat-manfaat ini membutuhkan prasyarat-
prasyarat yang jarang terdapat di negara-negara berkembang, seperti: kapasitas
administratif daerah yang baik dan pejabat-pejabat daerah yang responsif dan
bertanggung jawab atas besarnya otoritas keuangan mereka.121

Dari pola umum yang terbentuk, terlihat bahwa sebagian besar negara
tersebut tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada. Intinya adalah bahwa
desentralisasi fiskal tidak dijamin untuk dapat diadopsi di mana saja, melainkan
hanya berlaku pada negara tertentu dengan latar belakang sejarah dan
kebudayaannya sendiri dan kondisi-kondisi kelembagaan, politik, dan ekonomi yang
melekat pada negara tersebut. Pengimplementasian desentralisasi dilakukan dalam
banyak format di berbagai negara dan dalam waktu yang berbeda-beda juga.
Selanjutnya, walaupun desentralisasi diterapkan dengan format yang sama, dapat
saja memberikan hasil berbeda, tergantung pada besar kecilnya perbedaan kondisi
di antara negara-negara tersebut. Misalnya: desentralisasi di Maroko dan di Tunisia,
dua negara yang memiliki kesamaan bahasa, agama, dan warisan administrasi
kolonial.122

1.3.4. Desentralisasi Fiskal dan Aspek-aspeknya

Ada 3 (tiga) variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat
kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan Daerah. Pertama,
desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan
Pemerintah Pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke Pemerintah Daerah.
Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu Daerah bertindak
sebagai perwakilan Pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas
nama Pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu

120 Tim Cambpbell, George Peterson, dan J. Brakarz, 1991, Decentralization to Local
Government in LAC, World Bank, Washington DC.

121 Roy Bahl dan Johannes Linn, 1994, Fiscal Decentralization and Intergovernmental
Transferin Less Developed Countries, Publius: The Journal of Federalism, 24, hal. 1-19.

122 Ibid.
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situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan
apa yang perlu dikerjakan, berada di daerah.123

Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang dianggap sebagai obat
mujarab atau malah sebagai wabah penyakit menular atau sebagai penyembuh
semua penyakit atau malah menjadi tambahan atas beban berat yang sudah
dipikul. Beberapa pakar menekankan perlunya desentralisasi fiskal untuk
perbaikan efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, perbaikan akuntabilitas, dan
peningkatan mobilisasi dana. Sebaliknya, pakar yang lain mengatakan bahwa tak
satupun dari manfaat-manfaat tersebut akan berhasil dicapai oleh negara-negara
yang preferensi penduduknya hampir tidak mungkin diakomodasi dalam anggaran
pemerintah, dan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah mendekati nihil. Dari
perspektif ini, desentralisasi kelihatannya cenderung meningkatkan biaya,
mengurangi efisiensi pelayanan Pemerintah dan mungkin akan menyebabkan
kesenjangan yang lebih parah serta terjadinya ketidakstabilan makroekonomi.124

Bahl dan Linn mengatakan, situasi negara berkembang yang dapat
memfasilitasi tercapainya manfaat maksimum dari struktur pemerintahan
daerah yang lebih terdesentralisir mencakup:125

(1) Kecukupan SDM yang berkualitas, memiliki akses ke bahan-bahan
dan pabrik-pabrik barang modal untuk memperluas jangkauan
pelayanan masyarakat bila diperlukan;

(2) Administrasi perpajakan yang efisien;
(3) Kewenangan perpajakan yang mampu menjaring dinamika

perkembangan pendapatan penduduk dalam porsi besar;
(4) Permintaan pelayanan masyarakat yang elastis terhadap perubahan

pendapatan;
(5) Aparat lokal yang terpilih telah dikenal oleh masyarakat; dan

123 Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, 2000, Op.Cit, Hal. 4 dalam Abdul Kadir,
et.al., 2008a, Peran Ganda Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dalam Menopang
Desentralisasi Fiskal, Penerbit FISIP USU Press, Medan, hal. 80.

124 Remy Prud'hommme, Op.Cit, dalam Abdul Kadir, et.al., 2008a, Op.Cit, hal. 80-81.
125 Roy Bahl dan Johannes Linn, 1994, Op.Cit, hal. 5, dalam Abdul Kadir, et.al.,

2008a, Op.Cit, hal. 81.
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(6) Daerah memiliki sebagian kewenangan untuk menetapkan APBD dan
tarif pajak.
Peran penting dari komponen sistem desentralisasi keuangan misalnya,

penyerahan kewenangan perpajakan atau kerangka perimbangan keuangan antar
pemerintahan, mungkin hanya dapat dimengerti dalam kaitannya dengan sistem
secara keseluruhan. Seseorang tidak dapat mencomot suatu kelembagaan dari
lingkungan tertentu lalu menanamkannya di lahan lain dengan lingkungan berbeda
dan mengharapkan hasil yang sama. Rekomendasi-rekomendasi kebijakan dalam
bidang keuangan intrapemerintahan harus mengakar kuat pada pengertian atas
dasar-dasar sistem hubungan antarpemerintahan yang ada, serta kapasitas untuk
berkembang untuk mengimplementasikannya dengan sukses. Pengaturan-
pengaturan fiskal mungkin melekat kuat dengan komponen terpenting dari
sistem antar pemerintahan di setiap negara. Perubahan-perubahan dalam
pengaturan yang ada merefleksikan - dan kadang-kadang juga mendorong -
perubahan-perubahan dalam sistem tersebut dan kerangka perubahan
demikian sudah tentu merupakan lahan yang subur untuk analisis ekonomi.
Walhasil, pada akhirnya, setiap sistem pemerintahan mengandung muatan-
muatan politis yang besar dan bermuara pada tujuan-tujuan politis. Sistem
fiskal yang terdapat di setiap negara, karena itu, harus dimengerti dan dinilai
serentak dalam kerangka politis maupun ekonomis. Jadi, yang menjadi per-
masalahan utama pada hubungan keuangan antar pemerintahan adalah
siapa yang menetapkan aturan permainan dan bagaimana aturan permainan ini
diubah.126

Hendaknya para pendukung desentralisasi tidak sembarangan bertindak.
Membangun struktur Pemerintah Daerah yang andal, efisien, adil adalah
pekerjaan puluhan tahun, bukan tahunan. Roma tidak membangun dalam satu
hari; tidak gampang juga membuat unit penyediaan air bersih di desa-desa, atau
pemberdayaan pusat-pusat kesehatan masyarakat, atau juga suatu dewan Kota
yang efisien. Setiap Pemerintah Pusat yang bersungguh-sungguh untuk
mewujudkan desentralisasi membutuhkan bukan saja keinginan dan sumber-
sumber, tetapi juga yang sangat rawan-suatu strategi yang jelas dan mapan, serta

126 Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, Op.Cit, hal. 48-50 dalam Abdul Kadir,
et.al., 2008a, Op.Cit, hal. 81-82.
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tersedianya struktur kelembagaan (Pusat) yang memadai untuk mendukung
upaya-upaya itu.127

127 Ibid, hal. 51 dalam Abdul Kadir, et.al., 2008a, Op.Cit, hal. 82.


