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BAB II

KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1. Model dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

elaksanaan suatu model perencanaan yang menghasilkan produk
perencanaan nasional di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan

model pembangunan. Setelah Indonesia memutuskan mulai membangun, maka
penerapan berbagai model perencanaan nasionalpun dilakukan. Namun mengapa
kemudian yang terjadi adalah suatu kondisi yang makin jauh dari cita-cita nasional,
bahkan sepertinya sulit sekali mencapai cita-cita tersebut. Pertanyaannya kemudian
adalah seperti apa model perencanaan yang dilaksanakan selama ini? Mengapa
tidak mengantarkan bangsa ini kepada tujuan nasionalnya? Yaitu kemakmuran dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.128

Model perencanaan yang digunakan dalam pembangunan pada umumnya
diselenggarakan berdasarkan suatu sistem. Sistem perencanaan nasional yang
telah diselenggarakan selama ini tidak populer di telinga masyarakat karena kurang
publikasi. Namun pelaksanaan kegiatan dan dasar-dasar penyelenggaraan
pembangunan tetap dapat ditelusuri dan ditelaah, sehingga dapat dipahami apa
yang telah berlangsung dalam mekanisme perencanaan pembangunan nasional.

Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa model yang dipilih dalam
membangun tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan? Semuanya perlu untuk
ditelaah demi memperbaiki model, sistem perencanaan, maupun teknis
penyelenggaraan pembangunan. Namun yang selalu harus diingat adalah, bahwa
perencanaan nasional, baik model, sistem ataupun manajemennya perlu
dilaksanakan dengan konsekuen dan konsisten, dan tetap dijaga agar memiliki nilai
fleksibilitas tinggi sehingga dapat dikendalikan dengan seksama. Selain itu juga
perlu diingat bahwa model, sistem ataupun manajemen yang dipakai dalam
perencanaan nasional seharusnya selalu tetap fokus untuk mencapai cita-cita
bangsa Indonesia.

128 Wildani Hamzens, Op.Cit, hal. 34.
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Seperti apa model perencanaan yang telah diterapkan di Indonesia?
Perencanaan di Indonesia, dibedakan dua periodik besar, yaitu: 1) Sebelum
kemerdekaan/kolonialisme dan 2) Setelah kemerdekaan.129

1) Perencanaan Sebelum Kemerdekaan
Perencanaan yang dilakukan di masa sebelum kemerdekaan sangat erat

kaitannya dengan situasi yang terjadi pada saat itu, dan mengikuti trend yang
sedang berlangsung di negara penjajah. Indonesia merupakan daerah jajahan,
karenanya planning yang hadir pada masa ini merupakan ‘sumbangan’ dari
kolonialisme. Surplus besar-besaran di negara-negara Eropa mulai dilempar ke
negara-negara berkembang, kolonialisme berlangsung di Indonesia, dan
perencanaan yang terjadi adalah perencanaan ‘ala’ kolonial, dengan idealisme
utopia, hasil perencanaan ditandai dengan munculnya bangunan-bangunan
kolonial, seperti benteng, penjara, gudang, perumahan kolonial di kota-kota yang
menggambarkan simbol kekuasaan.130

Perencanaan yang berlangsung di Indonesia sangat erat terkait dengan
kepentingan penjajah baik secara kekuasaan maupun ekonomi. Secara fisik,
implementasi hasil perencanaan diantaranya menghasilkan kota-kota yang ekspresif
dengan gaya kolonial abad ke -19, menunjukkan simbol-simbol kekuasaan. Kondisi
seperti ini memperlihatkan dianutnya model perencanaan utopia yang mengandung
nilai-nilai idealisme. Pembangunan tidak dilaksanakan berdasar keinginan
membangun untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, tapi diselenggarakan sesuai
dengan kepentingan ekonomi penjajah yaitu kepentingan terhadap eksploitasi
kekayaan alam Indonesia secara besar-besaran, perkebunan-perkebunan kemudian
dibuat di pulau Jawa dan Sumatera, disertai dibangunnya jaringan jalan kereta api
yang dibuat karena diperlukan untuk transportasi sesuai dengan kepentingan
kekuasaan dan ekonomi penjajah.131

Pada masa ini paham humanis dan naturalis sangat mempengaruhi kota-
kota yang dibangun. Paradigma utopia yang idealis dan sarat akan simbol-simbol
kekuasaan secara fisik ditetapkan pada penataan kota. Peninggalan-peninggalan
tersebut saat ini masih dapat dilihat di tempat-tempat yang disebut dengan

129 Ibid, hal. 34-35.
130 Ibid, hal. 35.
131 Ibid, hal. 35-36.
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‘kawasan kota lama’ misalnya di kawasan kota lama Semarang, kota lama
di Jakarta, atau disebut juga kawasan Jakarta Kota, di Yogyakarta kawasan ini
terletak di sekitar Kraton begitu juga di Surakarta. Di kawasan kota lama ini
bangunan-bangunan peninggalan yang ada, sebagian besar masih difungsikan dan
dipelihara dengan program revitalisasi kawasan dan bangunan.132

Secara sosial kemasyarakatan, penjajah tidak menerapkan suatu model
apapun yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun
demikian, secara nasional pada masa ini rakyat Indonesia telah memiliki satu cita-
cita bersama yaitu mewujudkan kemerdekaan.133

2) Perencanaan Setelah Kemerdekaan
Setelah kolonialisme surut, perang dunia kedua berakhir, Indonesia

memproklamirkan kemerdekaan, dan memutuskan melakukan pembangunan.
Karenanya membicarakan perencanaan di lingkup wilayah, berarti membicarakan
pembangunan. Pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam perencanaan
di Indonesia, sejalan dengan perkembangan paradigma pembangunan yang terlihat
pada orientasi perencanaan yang dilakukan.

Tabel 2.1. Perkembangan Paradigma Pembangunan dan Paradigma
Perencanaan di Indonesia

Paradigma Pembangunan Paradigma Perencanaan
(Implementasi dalam Planning)

Growth Pole (Pertumbuhan): GNP = Growth
Strategy Pembangunan = Pertumbuhan

Positivisme: Pembuatan Master Plan,
Rencana Induk, Rencana Umum, Blue Print

Equity (Pemerataan) Rasionalisme: RUTRW, RUTRK disebarkan
diikuti dengan RDTRK, RTRK, RIKK

Basic Need Strategy Basic Infra Structure
Sustainable: Pembangunan harus
berkelanjutan

Perencanaan dengan AMDAL

Empowerment: Pembangunan dengan
Pengembangan Kualitas SDM

Pluralisme
Peran swasta meningkat, otonomisasi

Sumber: Wildani Hamzens, 2005: 37.

132 Ibid, hal. 36.
133 Ibid.
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Setelah meraih kemerdekaan, pada saat mulai membangun pemerintah
menerapkan model growth (pertumbuhan). Model ini mempunyai makna bahwa
keberhasilan pembangunan dinilai dari presentase pertumbuhan yang diraih dari
berbagai bidang pembangunan dan kemudian keberhasilan pembangunan
dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pada masa ini produk perencanaan
memakai pendekatan positivisme dengan output perencanaan seperti master plan
dan rencana induk. Masa ini dikenal dengan era blue print.134

Model pertumbuhan ini bukannya tanpa akibat negatif, selain memiliki
berbagai akibat positif terutama pada pembangunan fisik. Pertumbuhan yang
berlangsung dan terjadi, pada tahapan selanjutnya disadari tidak merata dimiliki
oleh seluruh rakyat, kekayaan yang dimiliki dan diproduksi bangsa Indonesia tidak
merata dapat dimiliki secara adil oleh semua penduduknya. Dalam kondisi ini
pemerintah mencoba menerapkan model equity (pemerataan) untuk kelanjutan
pelaksanaan pembangunan dan keberhasilannya dilaporkan pada setiap tahun
anggaran.135

Pembangunan dimulai dengan menyusun program pembangunan yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun atau Repelita. Umumnya
perencanaan dilaksanakan dengan cara menyusun rencana pada tingkat nasional,
regional, sektoral dan penyelenggaraannya dalam bentuk proyek. Perencanaan
pembangunan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perencanaan dilakukan bertahap
melalui Rakorbang (Rapat Koordinasi Pembangunan).136

Perencanaan di Indonesia disusun secara bertahap dan seharusnya
mampu berproses dengan baik dan memperhatikan berbagai tingkat kepentingan,
baik nasional maupun regional atau daerah. Mekanisme perencanaan seharusnya
telah dapat menggabungkan antara top down approach dan bottom up approach
yang mana satu sama lainnya harus dapat saling mengisi, namun peran publik
belum secara nyata terlihat dalam tiap pekerjaan perencanaan. Proses
perencanaan pembangunan lebih cenderung dilakukan dengan mempekerjakan
konsultan perencana, yang seringkali belum teruji kehandalannya. Karenanya,

134 Ibid, hal. 37-38.
135 Ibid, hal. 38.
136 Ibid.
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walaupun otonomi daerah sudah dilakukan, namun perencanaan belum bergeser
dari rasionalisme comprehensive planning. Pada masa ini produk-produk
perencanaan memiliki sifat umum. Model rasionalisme dipahami sebagai suatu
pendekatan dalam perencanaan, sebagai contoh produk yang dihasilkan dalam
perencanaan adalah Pola Dasar, Repelita, Rencana Umum Tata Ruang Kota,
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, diikuti dengan Rencana Detail Tata Ruang
Kota, Rencana Ibukota Kecamatan, dan seterusnya. Sejalan dengan diterapkannya
paradigma pemerataan, dijalankan juga model pemenuhan kebutuhan dasar (basic
need strategy) dan keberlanjutan (sustainable) sebagai respon dari tuntutan-
tuntutan yang terjadi dalam pembangunan. Perencanaan kemudian menyesuaikan
dengan diaplikasikannya program basic infra structure dan program AMDAL.137

Kondisi berubah sangat cepat, otonomisasi dan peran swasta kian
meningkat, masyarakat terlihat ingin lebih berpartisipasi dalam pembangunan. Ini
adalah suatu era yang sangat plural, masyarakat cenderung memiliki corak yang
berorientasi kepada terealisasinya hak-hak dan kewajiban anggotanya sebagai
warga masyarakat, civil society berkembang dengan pesat. Kondisi ini
menampakkan suatu fenomena kompleks yang sedang berlangsung di masyarakat.
Masyarakat merasa mempunyai hak ikut serta dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan ruang dan pemanfaatan sumber daya. Secara umum, sampai saat
ini rencana-rencana masih memakai indikator sebelumnya terutama untuk
pengukuran pertumbuhan. Kondisi politik dalam negeri belum stabil, sumber daya
manusia masih lemah, menyebabkan penyelenggaraan pembangunan mengalami
berbagai hambatan.138

Di tengah derasnya isu otonomi daerah dan proses demokratisasi yang
berkembang sangat luas, pemerintah mengambil inisiatif menerapkan model
rencana strategis untuk pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan. Tidak
ada satu model pembangunanpun yang ditetapkan untuk dikonsentrasikan, namun
secara bijak sebenarnya konsep rencana strategis mengajak masyarakat dan
pimpinan daerah agar memilih apa saja yang akan menjadi prioritas pembangunan
di daerahnya masing-masing.139

137 Ibid, hal. 38-39.
138 Ibid, hal. 39-40.
139 Ibid, hal. 40.
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Namun, disadari situasi politik dalam negeri sangat cepat berubah, dan
bangsa Indonesia telah sampai ke suatu situasi yang sangat menentukan bagi
kelangsungan masa depan bangsa ini. Pemerintah, pada masa awal reformasi
dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional, melaksanakan otonomi
daerah dan mencoba memberikan gaung yang besar untuk mendukung
pelaksanaan demokrasi, namun konsep reformasi ternyata belum cukup mantap,
dan sistem yang masih berada pada tahap uji coba menjadi penghalang
terselenggaranya reformasi dengan cepat.

Pemerintah masih harus terus mencoba mencari suatu sistem perencanaan
yang dirasa efektif dan dapat dilaksanakan untuk melakukan reformasi membangun
bangsa. Era yang sangat plural terus berlangsung, dan akan bergulir tanpa berhenti.
Otonomi daerah mulai serius dilaksanakan, walaupun di sana sini kemudian muncul
euphoria kebebasan, dan disertai dengan berbagai penyimpangan dalam
pelaksanaan otonomi daerah. Suatu kesulitan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan otonomi daerah adalah tingkat kemandirian sistem sosial yang
dimiliki masyarakat rata-rata masih rendah.140

Pemerintah di awal reformasi inipun telah mencoba menerapkan rencana
strategis pembangunan, setiap daerah harus memiliki visi pembangunan yang jelas
dan berorientasi pada penanganan pembangunan secara prioritas. Daerah-daerah
dari propinsi hingga kabupaten dan kota menyusun rencana strategis pembangunan
dan semuanya telah memiliki visi pembangunan daerah, namun dalam
penyelenggaraannya, pencapaian visi pembangunan daerah tidaklah menjadi
pekerjaan utama. Dokumen rencana pembangunan telah disusun, namun pada
akhirnya tidak fungsional dan tidak dijadikan tolok ukur penyelenggaraan
pembangunan di setiap daerah, dan tidak menjadi panduan kerja pembangunan
daerah sehari-hari.141

Dengan berlakunya revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yaitu
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Rencana Strategis hanya diberlakukan untuk
instansi pemerintah, dan terpisah dari rencana pembangunan daerah. Rencana
pembangunan daerah disusun untuk provinsi, kabupaten dan kota, secara
berjangka, yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) daerah

140 Ibid, hal. 41.
141 Ibid.
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untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah
pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan
penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman
pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum,
dan program satuan kerja perangkat daerah, program kewilayahan disertai rencana
kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM
kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
kerangka acuan kerja tahunan. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi
daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada rencana kerja
pemerintah. RPJP daerah dan RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan daerah
dan berpedoman pada peraturan pemerintah.142

Kelemahan Perencanaan Pembangunan Negara-negara Baru Berkembang

Perencanaan pembangunan sangat banyak dilaksanakan di negara-negara
baru berkembang namun harus diakui bahwa terdapat banyak kelemahan yang
dihadapi. Berbagai kelemahan tersebut antara lain:143

a. Perencanaan ekonomi/perencanaan pembangunan di banyak negara baru
berkembang seringkali lebih merupakan dokumen politik mengenai cita-cita
pembangunan yang dikehendaki, tetapi bukan merupakan cetak biru bagi
kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan untuk mencapai tujuan-
tujuan pembangunan tertentu. Perencanaan pembangunan tidak terkait
antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Sebagai refleksi daripada
kekuatan-kekuatan dan kepentingan-kepentingan politik yang ada dalam
masyarakat, maka rencana yang dapat diterima secara politis, mungkin
kehilangan cirinya yang utama sebagai rencana, yaitu konsistensi dan
sistem prioritas.

b. Suatu rencana teknis yang cukup baik. Kelemahannya adalah seringkali
kurang mendapat dukungan politik yang diperlukan. Kecuali itu yang lebih
sering terjadi adalah karena memang kurang terdapat kestabilan politik

142 Ibid, hal. 41-42.
143 Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 53.



Kebijakan Perencanaan Pembangunan….. 68

yang memungkinkan pelaksanaan rencana secara kontinyu. Pemerintahan
yang silih berganti mengakibatkan silih berganti pula pelaksanaan rencana,
bahkan mungkin silih berganti perencanaan. Rencana harus mempunyai
cukup dukungan politik dan cukup waktu pematangannya sehingga dapat
melibatkan aparatur pemerintah maupun masyarakat dalam
pelaksanaannya.

c. Kurangnya hubungan antara penyusunan rencana dan para penyusunnya
dengan pelaksanaan rencana dan para pelaksananya. Ini menyebabkan
rencana menjadi kurang feasible (kurang dapat dilaksanakan secara
teknis). Hal ini bisa disebabkan karena para perencana terlalu banyak
bekerja “di belakang meja”, ataupun karena kurang kuat kedudukan suatu
badan perencana dalam hubungannya dengan badan-badan operasional.
Satu aspek dari hubungan ini adalah kelemahan hubungan antara
perencanaan dan kebijaksanaan anggaran serta moneter. Tentang ini
misalnya Edward Mason mengemukakan tentang salah satu kelemahan
Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 sebagai: “But perhaps the
primary difficulty is the lack, in the central government, of any effective
control over government expenditures and consequently over the supply of
money”.144

Kelemahan rencana ini adalah kelemahan dalam pembentukan organisasi
dan administrasi perencanaan sebagai suatu proses yang harus dilakukan
oleh banyak badan atau lembaga pemerintahan. Suatu jaringan keserasian
dan kerjasama dalam pembentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan
perumusan program-program pembangunan.145

d. Banyak kelemahan rencana juga terjadi dalam bidang pilihan-pilihan
berbagai alternatif yang merupakan “trade offs” (menguntungkan bagi yang
satu, merugikan bagi yang lainnya). Sekedar sebagai contoh saja adalah
pilihan antara peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui
pemakaian teknologi yang maju dengan usaha kearah realisasi keadilan
atau pemerataan pembangunan terutama di bidang perluasan kesempatan
kerja. Kemajuan untuk menampung semua tujuan yang baik dalam waktu
yang sama mungkin bahkan tidak dapat mencapai semuanya.

144 Edward S. Mason, 1958, Economic Planning in Underdeveloped Areas, Fordham
University Press, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 54.

145 Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 54.
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e. Kurangnya data-data statistik, informasi, hasil-hasil riset dan survei untuk
mendasari suatu perencanaan yang baik. Data-data tersebut diperlukan
sekali untuk menyusun proyeksi, perkiraan maupun untuk merencanakan
proyek-proyek pembangunan. Untuk hal yang terakhir ini diperlukan sekali
apa yang disebut feasibility study.

f. Lemahnya penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan. Hal ini
disebabkan antara lain oleh karena masih kurangnya tenaga terdidik dalam
bidang tersebut. Penguasaan teknik-teknik tersebut memerlukan
pengetahuan spesialisasi. Karena kelemahan-kelemahan inilah maka
seringkali negara-negara baru berkembang tergantung daripada
penyediaan tenaga-tenaga ahli asing. Bank Dunia dalam hal ini mempunyai
program khusus untuk bantuan tenaga ahli di bidang perencanaan dalam
rangka apa yang disebut Development Advisory Services. Suatu
perencanaan misalnya perlu didasarkan atas kerangka makro atau
kerangka rencana. Dengan demikian hubungan antara berbagai unsur atau
variabel (ekonomi) menjadi lebih jelas kaitan serta implikasinya satu sama
lain. Kecuali itu diperlukan pula perencanaan sektoral dan regional. Tidak
dapat disangkal bahwa juga di bidang perencanaan proyek-proyek masih
terdapat banyak kelemahan.

g. Dapat pula dikemukakan bahwa tanggapan terhadap perencanaan
seringkali masih ditekankan pada usaha perumusan suatu rencana.
Perhatian kurang diberikan kepada makna bahwa perencanaan merupakan
suatu proses yang saling berhubungan erat antara perencanaan dan
pelaksanaannya. Perencanaan harus lebih berorientasi kepada
pelaksanaannya. Ciri-ciri perencanaan harus lebih menjamin pelaksanaan
dan pengendaliannya. Hal ini tergantung pada proses politik yang berlaku
pada suatu masyarakat tertentu.146

h. Kelemahan lain yang dapat disebutkan adalah masalah kemampuan
administrasi pemerintah untuk melaksanakan rencana pembangunan.
Administrasi pemerintah di negara-negara baru berkembang umumnya
tidak cocok dengan keperluan-keperluan maupun kepentingan usaha
pembangunan. Arthur Lewis dan Albert Waterston mengemukakan bahwa
administrasi dan politik seringkali merupakan hambatan utama pelaksanaan
perencanaan pembangunan. Di bidang administrasi pemerintah perlu

146 Hal ini banyak dikemukakan dalam berbagai buku, terutama dalam Albert Waterston,
Op.Cit, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 56.
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dilakukan suatu reform administrasi maupun pembinaan administrasi untuk
mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

“The secret of successful planning lies more in sensible politics and
good public administration”.147

2.2. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Ilmu Pembangunan Wilayah merupakan ilmu yang relatif masih baru, ilmu
ini dikembangkan pada dasawarsa 1950 an. Munculnya ilmu pembangunan wilayah
ini karena ketidakpuasan para pakar ilmu sosial ekonomi terhadap rendahnya
tingkat perhatian dan analisis ekonomi berdimensi parsial.148 Dalam
perkembangannya lebih mendekati ilmu ekonomi. Menurut Misra, Ilmu
Pembangunan Wilayah merupakan disiplin ilmu yang ditopangkan 4 (empat) pilar
(tetrapolid disipline) yang dapat digambarkan sebagai berikut:149

Gambar 2.1. Empat Pilar Penopang Ilmu Pembangunan

147 W. Arthur Lewis, 1966, Development Planning. The Essentials of Economic Policy,
Harper and Row, New York, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 56.

148 S, Budiharsono, 2005, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lanjutan,
Cetakan Kedua, Jakarta dalam Abdul Kadir, 2007, Kebijakan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi
dan Bangunan Sektor Perkebunan dalam Pelaksanaan Otonomi dan Peningkatan Sumber
Pendapatan Daerah, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 11.

149 R.P. Misra, 1997, Regional Development Planning: Search for Bearing. UNCRD,
Nagoya, dalam Abdul Kadir, 2007, Op.Cit, hal. 11.
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Berdasarkan 4 (empat) pilar yang dikemukakan di atas belum mencakup
atau terwakili tentang aspek biogeofisik sosial dan lingkungan maka paling tidak
ilmu pembangunan wilayah perlu ditumpang oleh 6 (enam) pilar dapat dilihat pada
gambar berikut ini:150

Gambar 2.2. Enam Pilar Penopang Ilmu Pembangunan

Ilmu pembangunan wilayah merupakan integrasi dari teori dan ilmu terapan
yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan
daerah, ilmu lingkungan dan sebagainya. Hal ini dapat dipahami dalam
pembangunan suatu wilayah merupakan fenomena multivased yang memerlukan
berbagai usaha manusia dari berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Pentingnya ilmu pembangunan wilayah dalam kontek pembangunan
di Indonesia pada umumnya pada wilayah Sumatera Utara pada khususnya. Ilmu
pembangunan wilayah dapat diterapkan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota
bahkan pada level kecamatan/desa.

150 S, Budiharsono, 2005, Op.Cit, dalam Abdul Kadir, 2007, Op.Cit, hal. 12.
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Wilayah

Hanafiah mengklasifikasikan wilayah atas:151

1. Wilayah Formal (Formal Region)
Yaitu suatu wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam hal fisik
seperti topografi, iklim, vegetasi, ekonomi (seperti industri pertanian).

2. Wilayah Fungsional (Function Region)
Yaitu wilayah yang memperlihatkan kekompakkan fungsional dan saling
ketergantungan seperti kota dan desa.

3. Wilayah Perencanaan
Yaitu wilayah yang merupakan kombinasi wilayah formal dan fungsional yang
ditandai suatu wilayah yang cukup luas, memenuhi kriteria investasi dalam
skala ekonomi. Mampu menunjang industri dengan pengadaan tenaga kerja
serta mempunyai paling sedikit satu kata sampai titik pusat pertumbuhan.

Menurut Budiharsono wilayah didefenisikan sebagai suatu unit geografi
yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya bergantung secara
internal. Wilayah dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:152

1. Wilayah Homogen
Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu aspek/kriteria
mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama. Sifat-sifat dan ciri-ciri
kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi (seperti daerah dengan struktur
produksi dan konsumsi yang homogen, daerah dengan tingkat pendapatan
rendah/miskin, dan lain-lain).

2. Wilayah Nodal
Wilayah nodal (nodal region) adalah wilayah yang secara fungsional
mempunyai ketergantungan antara pusat (inti) dan daerah belakangnya
(hinterland). Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor
produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi.

3. Wilayah Administratif
Wilayah administratif adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan
berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti:
provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW.

151 T, Hanafiah, 1999, Pendekatan Wilayah dan Pembangunan Pedesaan, Jurusan Sosial
Ekonomi, Fakultas Pertanian, IPB, Bogor, dalam Abdul Kadir, 2007, Op.Cit, hal. 13.

152 S, Budiharsono, 2005, Op.Cit, dalam Abdul Kadir, 2007, Op.Cit, hal. 13.
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4. Wilayah Perencanaan
Wilayah perencanaan didefinisikan sebagai wilayah yang memperlihatkan
koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Wilayah perencanaan
dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadinya
perubahan-perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan
kerja, namun cukup kecil untuk memungkinkan persoalan-persoalan
perencanaannya dapat dipandang sebagai suatu kesatuan.

2.2.1. Revolusi Pola Pikir dalam Pembangunan

Pada dasarnya, pembangunan harus mempertimbangkan apa yang
dibutuhkan masyarakat, bukan pada apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah
negara tersebut untuk masyarakatnya. Kedua pengertian ini sangat berbeda, apa
yang dapat dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam tugasnya sebagai
fasilitator pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu proses yang diharapkan mampu
mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kehidupan yang sejahtera, aman dan
berkelanjutan. Merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen,
tahun 2002), secara tegas pada Bab XIV mengenai perekonomian nasional dan
kesejahteraan sosial dengan nyata ditegaskan:

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan,

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara,

(3) Bumi, air dan kekayaan alam lainnya yang terkandung di dalamnya
dipergunakan sebesar-sebesar untuk kemakmuran rakyat,

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi
dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan

(5) Seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Sangat nyata bahwa negara bertanggung jawab memberdayakan
masyarakat, karena itu pembangunan haruslah merupakan upaya yang sungguh-
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sungguh dari pemerintah serta semua domain pembangunan. Sejarah perjalanan
pembangunan bangsa Indonesia, mencatat, telah terjadi kondisi: (1) kesenjangan
sosial karena tidak berpihaknya pembangunan pada peningkatan mutu sumber
daya manusia, pembangunan selama ini cenderung kearah fisik, ekonomi, bahkan
upaya alih tekhnologi yang dilakukan tidak disertai kesiapan masyarakat
mengadopsi dan melanjutkan kearah inovasi yang lebih spesifik dan lebih unggul,
sehingga, tekhnologi nasional memiliki kemampuan kompetitif, (2) pola
pembangunan yang seragam, dan top down dari Sabang sampai Merauke
menyebabkan pembangunan tidak berkelanjutan, setelah program-program
pembangunan dilaksanakan, pembangunan dianggap selesai, (3) pembangunan
dengan sistem proyek, telah menyebabkan ketergantungan masyarakat, bahkan
pemerintah dan swasta (‘hidup’ dari anggaran pembangunan), (4) terjadinya
penyimpangan dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, dan (5) situasi politik
yang belum stabil, serta euphoria dalam berdemokrasi.

Melihat kondisi bangsa yang semakin kritis, dan makin banyaknya orang
miskin, seperti rangkaian data dan kondisi sosial masyarakat yang dihimpun dari
beberapa sumber dan disajikan kembali oleh Urban Poor Consortium, Pasca
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2004, sebagai berikut: alih-alih terjadi
penurunan angka kemiskinan hingga 50%, seperti yang dikemukakan oleh Menko
Kesra Alwi Shihab (Radar Semarang 14 Maret 2005), atau proyeksi penurunan
angka kemiskinan seperti yang disampaikan Deputi Seswapres Bidang Kebangsaan
Kewilayahan dan Kemanusiaan Gunawan Sumodiningrat kenaikan harga BBM
memperbesar kemungkinan bertambahnya angka kemiskinan di beberapa daerah.
Misalnya, diberbagai provinsi pasca kenaikan harga BBM. Jumlah penduduk miskin
disejumlah provinsi diperkirakan meningkat sejalan dengan melonjaknya harga
perbagai kebutuhan dan tarif transportasi. Untuk itu, perlu direnungkan, secara
nyata kemiskinan dan berbagai penyimpangan merupakan masalah utama bangsa
ini, pertanian di negeri agraris kini makin tertinggal, kehidupan nelayan makin miskin
di negeri maritim yang kaya hasil laut, pengangguran dan kriminalitas meningkat,
konglomerasi, pemusatan kekayaan, kesenjangan sosial yang makin lebar, dan
ketimpangan pembangunan desa dan kota yang makin mencolok. Fenomena ini
secara nyata dapat dilihat dari makin besarnya urbanisasi dari desa ke kota,
pembangunan yang tidak merata di seluruh tanah air telah mengakibatkan
perpindahan penduduk dari kawasan Timur ke kawasan Barat Indonesia makin
deras, jumlah tenaga kerja Indonesia yang mencari nafkah keluar negeri makin
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besar, terutama tenaga kerja wanita. Di dalam negeri sendiri globalisasi dan pasar
bebas berdampak luas bagi bursa tenaga kerja, akhir-akhir ini serbuan tenaga kerja
asing makin gencar, terutama menempati posisi tenaga ahli diberbagai perusahaan,
juga termasuk ilmuwan asing, ini merupakan pertanda kompetisi di pasar tenaga
kerja dalam negeri semakin ketat, implikasinya adalah makin sempitnya lahan
pekerjaan dalam negeri. Sebenarnya, untuk siapakah pembangunan suatu bangsa
dilakukan, siapa yang akan melakukan, dan bagaimana wujud pembangunan yang
seharusnya, kemudian bagaimana mengukur bahwa pembangunan tepat guna, dan
tepat sasaran.

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka permasalahan utama
yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pembangunan adalah:

1. Pembangunan belum mendekati kondisi keadilan dan kesejahteraan.
2. Perekonomian belum disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

kekeluargaan.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya belum

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional belum diselenggarakan berdasar atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Negara belum secara nyata mengembangkan sistem jaminan sosial bagi
seluruh rakyat, belum melakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dengan
cara yang tepat.

Kesalahan Utama dalam Membangun Indonesia

Pada saat ini bangsa Indonesia mengalami ketergantungan yang tinggi
terhadap berbagai produk termasuk tekhnologi asing, harus diakui bahwa bangsa ini
telah menjadi konsumen setia, baik sebagai konsumen kebutuhan pokok,
kebutuhan sekunder, hingga tersier, termasuk di dalamnya kebutuhan akan barang-
barang produk hasil kemajuan tekhnologi. Di lain pihak ketergantungan bantuan
asing dalam membiayai pembangunan juga masih sangat tinggi, pembangunan
nasional yang dilakukan melalui berbagai program, baik yang telah ataupun yang
sedang dilakukan dengan biaya yang besar, tanpa kepastian akan menuai hasil
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yang seimbang, terutama tanpa adanya kepastian apakah program-program
pembangunan tersebut dapat berbuah peningkatan mutu sumber daya manusia
Indonesia secara nyata.

Pembangunan fisik dan ekonomi yang pesat selama ini tidak diimbangi
dengan pembangunan sosial. Perkembangan sumber daya manusia Indonesia
secara nyata tertinggal jauh dibandingkan dengan perkembangan fisik dan ekonomi,
termasuk perkembangan tekhnologi asing yang terus-menerus menyerbu pasar
lokal. Bangsa ini telah berani berkali-kali mengambil resiko melakukan “lompatan”
dalam membangun, dan kini berada di suatu tempat tak terbatas yang namanya
pasar bebas, yang memainkan peran aktif sebagai konsumen, menghabiskan
uangnya berbelanja di “Hypermarket globalisasi’. Permasalahan yang dihadapi
bangsa ini tentu saja berbeda dari waktu ke waktu, benarkah kemiskinan yang
sebagian besar menimpa masyarakat, berakar pada keterbatasan akses
permodalan dan kultur kewirausahaan yang tidak kondusif, analisis berikut
memperlihatkan akar permasalahan dari kegagalan pembangunan yang dilakukan
selama ini.

Tabel 2.2. Analisis Permasalahan Kegagalan

EVIDENCE/KEJADIAN
Pembangunan yang Belum Mencapai Tujuan

Fenemona, antara lain: Kemiskinan, Peningkatan Urbanisasi, Produk Lokal
yang Kalah Bersaing, PHK

Penyebab Langsung (L) Penyebab Tidak Langsung (TL)
Struktur/Pola Interaksi Sosial

L1 = Tidak adanya komitmen
bersama terhadap visi
pembangunan nasional,
dan bagaimana cara
mencapainya.

T.L.1.1 = Tidak menyadari pentingnya
memiliki mewujudkan visi
pembangunan nasional.

T.L.1.2 = Ketidakmampuan menggalang
komunikasi dalam bahasa
kebangsaan.

T.L.1.3 = Lebih mengutamakan kepentingan
kelompok, dan kepentingan pribadi.

L2 = Pembangunan yang
terpusat, tidak

T.L.2.1 = Negeri yang luas dan keterbatasan
jangkauan, kurang mampu
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EVIDENCE/KEJADIAN
Pembangunan yang Belum Mencapai Tujuan

Fenemona, antara lain: Kemiskinan, Peningkatan Urbanisasi, Produk Lokal
yang Kalah Bersaing, PHK

menjangkau seluruh
penjuru tanah air.

membangun akses.
T.L.2.2 = Ketidakmampuan membuat model

pembangunan yang spesifik.
T.L.2.3 = Ketidakmampuan melakukan

pembangunan dengan optimalisasi
sumber daya lokal (alam dan
manusia).

L3 =   Rendahnya mutu sumber
daya manusia
pembangunan
(pemerintah, swasta,
masyarakat) budaya
kerja yang tidak berbasis
mutu.

T.L.3.1 = Orientasi pembangunan fisik
ekonomi, dan sektoral.

T.L.3.2 = Pendidikan masyarakat tidak
diutamakan.

T.L.3.3 = Kurangnya perhatian pada
peningkatan mutu sumber daya
manusia, dan mutu produk (barang
maupun jasa yang dihasilkan).

L4 = Ketidakadilan dalam
pengelolaan dan
penguasaan kekayaan
alam.

T.L.4.1 = Kapitalisme.
T.L.4.2 = Globalisasi.
T.L.4.3 = Keuntungan golongan, dan pribadi.

L5 = Korupsi, Kolusi,dan
Nepotisme.

T.L.5.1 = Lemahnya iman, dan lemahnya
komitmen terhadap tugas.

T.L.5.2 = Standar gaji aparat yang rendah.
T.L.5.3 = Kebutuhan gaya hidup modern dan

trendi agar mendapat pengakuan
dari lingkungan.

Sumber: Lembaga Administrasi Negara, 2000

Tabel di atas memperlihatkan berbagai masalah yang terjadi dan tengah
dihadapi bangsa ini, diantaranya kemiskinan, peningkatan urbanisasi, produk lokal
yang kalah bersaing dengan produk import, PHK, meningkatkan TKI yang bekerja
di luar negeri, dan lain sebagainya menunjukkan pembangunan nasional yang
dilakukan dari waktu ke waktu, hingga kini masih mengalami hambatan dalam
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mencapai tujuan. Namun demikian, sampai saat ini, di manapun pembangunan
masih diharapkan dapat menjadi kendaraan suatu bangsa menuju kesejahteraan,
maka hambatan-hambatan tersebut perlu segera dihalau. Jika diperhatikan dengan
seksama, maka baik penyebab langsung, maupun tidak langsung belum berhasilnya
pembangunan nasional bermuara pada kondisi sumber daya manusianya, bukan
pada keterbatasan akses permodalan dan kultur kewirausahaan. Sehingga solusi
memberikan modal usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat,
walaupun pinjaman dapat dikembalikan, belum dapat dipastikan apakah mutu
sumber daya manusia telah meningkat, karenanya apakah modal usaha (dana)
yang dibutuhkan masyarakat? Atau ada hal lain yang tidak  dapat diketahui
langsung dan harus melalui penulusuran masalah lebih mendalam, misalnya:
bagaimana persepsi masyarakat terhadap usahanya selama ini, apakah masyarakat
puas dengan pekerjaan yang dilakukan, motivasi, keterampilan yang dimiliki
masyarakat apakah menghasilkan sesuatu yang bermutu.

Konstruksi Desain Pola Pikir dalam Membangun Indonesia

Revolusi pola pikir dalam membangun merupakan suatu konstruksi desain
pola pikir yang dihadirkan dengan tujuan agar bangsa Indonesia dengan segera
merubah orientasi dan pola pembangunannya, agar tidak hanya ditujukan pada
pembangunan fisik, ekonomi, dan sektoral semata, namun berorientasi pada
pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia, yang berarti
membangun setiap manusia dalam setiap sektor pembangunan, dan bukan
membangun sektornya, membangun manusia Indonesia agar dapat menolong dan
mengembangkan kemampuan yang dimilikinya secara mandiri. Dengan demikian,
pembangunan yang secara umum diartikan sebagai perubahan kearah yang lebih
baik, seperti yang dikemukakan Todaro (1995), pembangunan bukan hanya pada
ukuran ekonomi, ia harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan
manusia, juga yang disampaikan oleh Slamet Margono dalam Yustina I dan
Sudrajat A (2003) yang menyatakan, pembangunan yang dilaksanakan sepenuhnya
adalah pembangunan manusia Indonesia dan keuntungan manusia Indonesia
seluruhnya, dan dalam hubungan itu yang perlu diusahakan bersama adalah:

(1) Agar seluruh rakyat Indonesia dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan, dan

(2) Dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
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Terkait dengan pembangunan suatu bangsa, dalam konsep good
governance domain pembangunannya terdiri dari 3 (tiga) institusi yaitu:
(1) pemerintah, (2) swasta, dan (3) masyarakat,153 maka secara nyata kemampuan
ketiga domain ini untuk bersinergi sangat tergantung pada tingkat mutu kepribadian
sumber daya manusia dari ketiga domain tersebut yang meliputi: (1) pengetahuan
(2) keterampilan (3) sikap yang didukung oleh nilai spiritual yang tinggi. Semakin
tinggi kapasitas dan mutu sumber daya manusia, maka akan semakin nyata
pencapaian tujuan pembangunan. Wujud pembangunan yang baik adalah
pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebagai
pelanggannya, dan keberhasilan pembangunan ditandai dengan terpenuhinya
kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat mencapai kepuasannya.

1. Perlu disadari, sumber daya manusia merupakan modal dasar dari
kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanya faktor
produksi yang pasif dan karenanya jika bangsa Indonesia tidak segera
mengembangkan keahlian dan pengetahuan masyarakat, atau dengan kata
lain mutu sumber daya manusia tidak ditingkatkan, maka untuk selanjutnya
tanpa disadari akhirnya Indonesia tidak mengembangkan apapun,
pembangunan fisik, sarana, prasarana yang telah dilakukan membutuhkan
pemeliharaan, masyarakat yang miskin tidak akan mampu memelihara apa
yang telah dibangun, tekhnologi yang ada masih merupakan inovasi
tekhnologi asing, dan tingkat ketergantungan akan makin tinggi jika sumber
daya manusia Indonesia tidak segera mengejar ketertinggalannya.

2. Berdasarkan uraian di atas, maka melakukan revolusi pada pola pikir dalam
membangun berarti:

a. Menghadirkan kesadaran bagi seluruh komponen bangsa, bahwa
sangat penting menyelenggarakan pembangunan sumber daya
manusia melalui inovasi sosial, sehingga Indonesia dapat mencapai
perubahan perilaku manusia yang makin bermutu, setiap orang
yang produktif memiliki kompetensi, dan mampu mandiri dalam
mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidupnya.

b. Menyelenggarakan inovasi sosial bukan berarti meninggalkan
kemajuan tekhnologi yang telah sangat berkembang, namun
dengan penyelenggaraan inovasi sosial, diharapkan dapat
dihadirkan inovasi yang benar-benar dikuasai masyarakat, lebih

153 Lembaga Administrasi Negara, 2000.
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maju dan berakar dari kemampuan  sumber daya manusia
Indonesia sehingga tidak terjadi lagi hasil pembangunan yang
semu, yang hanya tampak indah di luarnya saja.

c. Pembangunan sumber daya manusia, atau inovasi sosial harus
merupakan prioritas utama pembangunan saat ini, dan bukan
merupakan tujuan jangka panjang, yang karenanya dapat begitu
saja diabaikan. Harus dimulai saat ini juga, dan berlangsung secara
berkelanjutan, di seluruh penjuru tanah air, dan dilakukan melalui
kegiatan pendidikan.

d. Jika inovasi sosial berhasil, diharapkan manusia Indonesia menjadi
manusia-manusia yang mandiri dan dapat membuat berbagai
inovasi serta menjadi pemilik inovasi tersebut dan bukan sekedar
pengguna atau konsumen seperti saat ini, misalnya inovasi
tekhnologi, inovasi cara bertani, inovasi cara melaut, inovasi politik,
inovasi tata negara, serta berbagai inovasi lain sesuai kebutuhan
bangsa ini.

e. Dengan inovasi sosial diharapkan manusia Indonesia mampu
mengendalikan berbagai kegiatan penting terkait dengan
kebutuhan hidupnya, mengendalikan ekonominya sendiri, dan
bukan dikendalikan oleh kekuatan lain di luar sistem sosialnya.

Revolusi pola pikir dalam membangun merupakan suatu cara cepat yang
dapat digunakan sebagai proses penyadaran yang menyeluruh bagi seluruh
komponen bangsa, agar bangsa ini tidak terlalu lama berada dalam perjalanan yang
tidak pasti, akan kemana, dan harus bagaimana. Jika hal ini dapat diterima persepsi
untuk membangun telah sama dipahami dengan  baik, maka inovasi sosialpun
dapat diselenggarakan.

Membayangkan pesisir laut Indonesia rapi dan tertata dihuni oleh nelayan
yang makmur dan sejahtera merupakan gambaran masa depan yang indah bagi
nelayan Indonesia, namun untuk mencapai kondisi itu, banyak episode yang harus
dilewati, salah satunya adalah membangkitkan kesadaran nelayan akan hak dan
kewajiban, serta apa yang harus dilakukan sebagai nelayan profesional. Tidak
mustahil, jika kekuatan kelembagaan nelayan makin kuat, maka laut dengan kapal-
kapal penangkap ikan modern adalah milik nelayan pesisir. Nelayan Indonesia
di masa yang akan datang, yang kiranya masa tersebut tidak terlalu lama lagi, akan
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menjadi nelayan yang mandiri, karena memiliki pengetahuan yang cukup tentang
profesinya, dan trampil menggunakan perlengkapan melaut dengan baik, memiliki
pengetahuan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem laut, serta memiliki
komitmen tinggi untuk bersama-sama menjaga laut Indonesia, memiliki kekuatan
menentukan harga pasar bagi hasil tangkapannya, memiliki jaringan pemasaran
yang dapat dikendalikan oleh kelembagaan nelayan yang kuat, sehingga selalu
terwakili dalam panggung politik.

Sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, tidak
mustahil dalam waktu yang tidak terlalu lama desa-desa Indonesia akan menjadi
desa yang subur dan makmur, karena petani Indonesia memiliki wawasan yang baik
akan pertanian, merupakan petani modern yang tahu bagaimana harus
mengembangkan pertaniannya, trampil menggunakan alat-alat pertanian yang
dibutuhkan, memiliki akses langsung untuk mendapatkan informasi hasil-hasil
penelitian terbaru dalam bidang pertanian, memiliki kekuatan untuk menentukan
harga pasar komoditasnya, serta memiliki kelembagaan yang kuat sehingga juga
terwakili dalam panggung politik, seperti halnya gambaran kondisi nelayan yang
diilustrasikan sebelumnya.

Dua ilustrasi di atas hanya akan tercapai apabila orientasi pembangunan
benar-benar ditujukan pada peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia. Kini
saatnya melakukan revolusi pola pikir dalam membangun bangsa ini, dan hal ini
dimulai dari perencanaan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan seluruh
rakyat Indonesia. Konsep inovasi sosial hadir untuk menggalang kekuatan seluruh
komponen bangsa dalam melakukan revolusi pola pikir dalam membangun bangsa
ini, dan hal ini dimulai dari perencanaan pembangunan yang berpihak pada
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Konsep inovasi sosial hadir untuk
menggalang kekuatan seluruh komponen bangsa dalam melakukan proses
perubahan sosial bagi bangsa ini agar menjadi bangsa yang mandiri dan maju,
inovasi sosial hadir guna mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia agar
benar-benar bermutu.

Dalam konsep ini, manusia adalah subyek dan harus ditingkatkan sumber
dayanya agar menyadari bahwa ia harus memiliki kemandirian dalam menentukan
sikap dan mengambil berbagai keputusan penting yang akan menentukan masa
depannya, dan yang paling mendasar diharapkan setiap orang mampu merubah
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perilakunya, memahami hakikat kehidupan yang dijalaninya, memiliki kompetensi
yang dibutuhkan dalam kehidupan sosialnya dan mampu mengaktifkan kompetensi
tersebut guna kepentingan peningkatan kesejahteraan hidup.

Bangsa Indonesia perlu melakukan revolusi pola pikir, sebagai satu cara
cepat yang dapat digunakan sebagai proses penyadaran menyeluruh bagi seluruh
komponen bangsa, agar bangsa ini tidak terlalu lama berada dalam perjalanan yang
tidak pasti, akan  kemana, dan harus bagaimana. Jika hal ini dapat dipahami
dengan baik dan diterima, maka inovasi sosial dapat diselenggarakan untuk:

1. Orientasi pembangunan harus dirubah dari orientasi fisik, ekonomi, dan
sektoral ke orientasi peningkatan sumber daya manusia agar manusia
Indonesia dapat menjadi manusia yang mandiri, tanpa terlalu tergantung
pada pihak manapun, serta mengarahkan dirinya sendiri mencapai
kesejahteraan hidupnya.

2. Pendidikan informal, non formal, dan formal dengan segala jenjangnya
harus merupakan prioritas utama sebagai upaya peningkatan mutu sumber
daya manusia Indonesia. Secara konkrit memperoleh pendidikan yang
bermutu merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkannya,
seperti yang dijanjikan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, Pasal 5 ayat
(1).

3. Perkonomian Negara perlu segera disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan, yang bertujuan untuk tercapainya
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dan ini harus dilakukan dalam
bentuk nyata, artinya siapapun yang mau mengembangkan usahanya,
berhak mendapatkan bantuan modal dari lembaga keuangan yang ada.

4. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, artinya setiap
warga negara secara individu berhak atas hasil kekayaan alam yang secara
nyata telah dikelola dan mendapatkan keuntungan, wujud konkritnya dapat
diberikan melalui penyelenggaraan tabungan rakyat sebagai pembagian
keuntungan pengelolaan kekayaan alam, ini dapat merupakan wujud nyata
penyelenggaraan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

5. Sesuai amanat UUD 1945 Pasal 34, maka fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara dan penyelenggaraan inovasi sosial
merupakan wujud nyata pemenuhan janji negara kepada rakyatnya, dengan
inovasi sosial maka fakir miskin dan anak-anak terlantar diberdayakan
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sesuai dengan martabat kemanusiaan, agar kelak mampu mandiri dan
bersama-bersama menjadi manusia Indonesia yang bermanfaat hidupnya.

Terbatasnya Peran Ahli Penyuluhan Pembangunan Sebagai Agen Perubahan

Pembangunan jika dikaji dengan seksama, maka pantas disebut sebagai
upaya melakukan perubahan tatanan kehidupan masyarakat, atau perubahan
dalam satu sistem sosial yang besar, dalam hal ini perubahan tatanan suatu negara
agar menjadi lebih baik, untuk akhirnya mencapai kondisi yang dicita-citakan.
Pemerintah tidak mungkin melakukan sendirian, dibutuhkan bantuan agen-agen
perubahan yang memiliki keahlian untuk mengubah dan membentuk pola perilaku
manusia, dibutuhkan peran para ahli penyuluhan pembangunan sebagai salah satu
konseptor dari perubahan sosial ini.

Kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah yang dikoordinir oleh
badan perencanaan pembangunan daerah, pada umumnya melibatkan konsultan
maupun perguruan tinggi atau LSM, namun kegiatan perencanaan pembangunan
ini tidak pernah mensyaratkan konsultan, perguruan tinggi, ataupun LSM yang
terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan harus memiliki tenaga ahli
perubahan sosial atau pakar dalam ilmu perubahan perilaku manusia, yaitu para ahli
penyuluhan pembangunan ini merupakan salah satu hal penting yang dilupakan
atau terlupakan oleh pemerintah. Akibatnya, dalam rencana-rencana pembangunan,
tidak pernah hadir konsep perubahan sosial secara sistematis dan terencana.

Instansi-instansi teknis sering melakukan kesalahan yang sama, istilah
penyuluhan seringkali digunakan seenaknya, untuk berbagai kegiatan yang
sebenarnya hanya merupakan penyebarluasan informasi, namun karena kurangnya
pengetahuan yang dimiliki tentang konsep dan ilmu penyuluhan, maka kegiatan
dengan ‘label’ penyuluhan ini terus berlangsung walaupun salah dalam pemahaman
dan penerapannya.

Telah banyak kegiatan penyuluhan dilakukan oleh instansi teknis, namun
jika ditelaah secara seksama, sebagian besar kegiatan dengan ‘label’ penyuluhan,
tidak dilakukan sesuai dengan konsep penyuluhan, sebagai akibatnya hasil kegiatan
penyuluhan tidak sesuai dengan kebutuhan sasaran.
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Penyuluhan sebagai pendidikan non formal bertujuan meningkatkan mutu
kehidupan sasaran/masyarakat, karena itu penyuluhan harus dilakukan secara
berkelanjutan dan benar-benar bermutu, sehingga perubahan pola perilaku sasaran
dapat tercapai sesuai dengan harapan. Dengan dilakukan kegiatan penyuluhan,
diharapkan sumber daya manusia makin berkualitas, manusia mau mengubah pola
perilaku lama, menjadi perilaku baru yang lebih sesuai baginya untuk mampu
beradaptasi dengan lingkungan yang terus-menerus berubah, dan agar manusia
lebih mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya sendiri, yang berakibat pada
peningkatan mutu kehidupannya. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan dan
memberdayakan sumber daya manusia, caranya adalah dengan berupaya
membentuk suatu pola perilaku manusia yang mendukung tercapainya tujuan
penyuluhan, yaitu meningkatnya kesejahteraan individu dan masyarakat.

Terkait dengan permasalahan yang diangkat, yaitu gagalnya penyuluhan
yang dilakukan oleh instansi tekhnis, dapat dikatakan apa yang ‘telah dianut’
instansi tekhnis selama ini bukanlah suatu konsep penyuluhan yang murni, karena
itulah kegiatan penyuluhan yang dilakukan tidak dapat menjamin secara nyata
terjadinya perubahan perilaku sasaran yang berakibat pada peningkatan mutu
kehidupan sasaran, karena itu untuk instansi tekhnispun, kiprah ahli penyuluhan
pembangunan sangat diperlukan agar ketika menyelenggarakan kegiatan
penyuluhan, instansi tekhnis dapat melakukan dengan benar. Dengan demikian,
konsep penyuluhan pembangunan yang dianut oleh instansi tekhnis harus mengacu
pada terbentuknya pola perilaku baru dari sasaran. Pola perilaku yang dimaksud
terdiri dari aspek: kognitif, efektif, psikomotorik. Penyuluhan pembangunan harus
mampu “bekerja” dengan baik dan melihat pada ranah mana sasaran membutuhkan
bantuan.

Sebagai contoh, perkiraan terhadap rendahnya pendapatan masyarakat
tani dan/atau masyarakat miskin, oleh instansi teknis seringkali langsung dikatakan
penyebabnya adalah kurang atau tidak tersedianya salah satu dari kombinasi faktor-
faktor tekhnologi yang tepat guna atau sesuai dengan keadaan setempat (location
spesific), misalnya modal kerja dan pemasaran hasil. Padahal masih ada hal lain
selama ini sering terlupakan, yaitu faktor kemampuan sumber daya manusia,
kemampuan masyarakat atau dalam hal ini sumber daya manusia petaninya.
Berbagai program yang telah dan sedang berlangsung, pada suatu saat akan
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menimbulkan ketergantungan, apalagi program tersebut merupakan proyek yang
suatu saat akan berhenti.

Pembangunan yang hanya sekedar ‘memberikan’ tekhnologi yang tepat
guna, modal kerja, dan pemasaran hasil-hasilnya pada akhirnya hanya akan
mengakibatkan ketergantungan petani kepada pemerintah. Karenanya sangat
penting sekali instansi tekhnis manapun memperhatikan dan melakukan
pembangunan sumber daya manusia utama yang berperan sektornya, misalnya
pertanian, maka sumber daya manusia utamanya adalah petani. Sebagai contoh,
ketika petani membutuhkan modal kerja maka padanya lalu diberikan modal kredit,
padahal dana tersebut tidak selalu dapat dimanfaatkan dengan baik, dan dapat
berakibat bagi meningkatnya mutu kehidupan petani. Indikator keberhasilan
program bantuan modal kerja melalui kredit perlu ditinjau kembali, karena selama ini
‘nilai’ keberhasilan program bantuan modal kerja adalah dengan dikembalikannya
modal tersebut tepat waktu, bukan pada berubahnya pola perilaku petani, misalnya
dari yang tidak berdaya menjadi lebih berkualitas, mandiri, serta dapat sejahtera
secara berkelanjutan.

Untuk itu, instansi teknis harus mampu membuat alternatif program
penyuluhan yang lebih tepat, dan bertujuan agar petani dapat siap secara psikologis
mengatasi berbagai kondisi lingkungan kehidupan yang terus-menerus berubah
dengan sangat cepat. Program penyuluhan juga harus mampu mengangkat rasa
percaya diri sasaran, baik petani/masyarakat tani/masyarakat miskin, sehingga
sasaran mengetahui penyebab dari berbagai masalah yang dihadapinya dan dapat
memecahkan masalahnya sendiri, mempersiapkan dirinya, baik dari sisi
pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, agar mampu mengejar
ketertinggalannya, dan menjadi warga masyarakat yang mandiri.

Dengan kegiatan penyuluhan yang terarah dan dilakukan berdasarkan
konsep penyuluhan yang benar dan selalu disertai kegiatan penelitian sesuai
perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka instansi teknis akan mampu
memberikan alternatif program yang tepat untuk mengembangkan sumber daya
manusia, agar manusia mampu berkembang dan mandiri, serta makin mampu
meningkatkan kualitas kehidupannya, menjadi sejahtera tanpa tergantung pada
siapapun. Program ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan materi dan
metode yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya masyarakatnya serta tentu
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saja sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk berubah. Pemahaman konsep
penyuluhan yang tepat oleh instansi teknis, yang dilakukan dengan komitmen tinggi
akan menjamin secara nyata terjadinya perubahan perilaku sasaran yang berakibat
pada peningkatan mutu kehidupan manusia secara berkelanjutan.154

Perencanaan Berbasis Mutu

Review Hasil Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Hasil perencanaan pembangunan yaitu berbagai rencana pembangunan,
baik pada tingkat nasional hingga daerah tidak mampu berperan sebagai tolok ukur
pembangunan dan tidak berhasil menjadi suatu komitmen bersama untuk mencapai
keadilan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi, rencana-rencana
yang dibuat tidak tepat guna dan tidak mampu berperan sebagai senjata ampuh
yang dapat mengantarkan kepada tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan telah dilakukan dari waktu ke waktu, namun belum mampu
mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkualitas, adil, makmur,
dan sejahtera, padahal setiap warga negara, sesuai Pasal 27 dan 28 C Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945 hasil amandemen, tahun 2002), telah dijamin
bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada
kecualinya dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun,
walaupun ada jaminan bagi setiap orang untuk mengembangkan diri dan memenuhi
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari
ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta berhak untuk memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa dan negaranya, kenyataan hal ini masih sulit dibuktikan dan
penerapannya masih sangat jauh dari harapan.

Masyarakat sebagian besar tidak mengetahui hak-hak dan kewajibannya
sebagai warga negara, tidak memahami posisi dan keberadaannya di lingkungan
yang selalu berubah dan cepat, ketidaktahuan ini merupakan salah satu penyebab
ketidakberdayaan masyarakat menghadapi pasar bebas dan globalisasi. Kehidupan

154 Wildani Hamzens, Op.Cit, hal. 124.
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di era globalisasi semakin kompetitif, jika masyarakat tidak memahami di mana
posisinya dan makna keberadaannya, maka masyarakat akan terus-menerus
melakukan kegiatan produksi yang itu-itu saja, tidak berubah dari waktu ke waktu,
jauh dari keinginan inovasi apalagi upaya peningkatan mutu produknya. Kemudian
jika biaya hidup makin meningkat maka ia akan berupaya juga meningkatkan
produktivitasnya dari sisi kuantitas, namun selalu masih tertinggal jauh dari sisi
kualitas, dan akhirnya produknya menjadi kalah bersaing walaupun di pasar lokal.
Hal ini sering dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan income sesaat, atau
income harian yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok,
masyarakat belum termotivasi untuk melakukan berbagai inovasi atau usaha-usaha
pribadi dan usaha keluarga, juga belum melakukan upaya untuk perbaikan mutu
produknya, baik barang ataupun jasa, sehingga kegiatan produksinya jarang yang
dapat bertahan dalam jangka panjang dan  berkelanjutan.

Uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya merupakan potret
kondisi kehidupan keseharian yang kian memprihatinkan, baik pola perilaku,
produktivitasnya, hingga, budaya kerja. Perencanaan yang dibuat ternyata tidak
mampu menghasilkan rencana-rencana pembangunan yang dapat digunakan
sebagai panduan yang tepat untuk membuat perbaikan-perbaikan yang berarti bagi
kehidupan seluruh komponen bangsa secara adil dan merata. Perencanaan sumber
daya manusia atau perencanaan sosial bangsa ini sangat tertinggal jauh. Ketika
tekhnologi informasi dan produk-produk impor menyerbu dengan gencarnya mengisi
pasar-pasar dalam negeri, semua menerima dengan terbuka dan siap ‘membeli’nya.

Kecenderungan bangsa ini menjadi distributor atau agen dari produk-produk
impor kian meningkat. Sistem sosial terganggu karena tidak semua subsistem dari
sistem sosial yang ada memiliki ketahanan hidup, akses, dan kemampuan yang
sama untuk tetap eksis dan dapat berperan dengan layak dalam panggung pasar
global. Jangankan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan yang merata
di bumi Indonesia, secara sederhana perencanaan yang telah dilaksanakan dapat
disebut gagal menghasilkan rencana-rencana strategis yang tepat dan dapat
diterapkan dengan sungguh-sungguh. Siklus perencanaan yang tidak berkelanjutan,
dan selalu berhenti setelah rencana disusun merupakan hambatan bagi
keberhasilan kemajuan bangsa, hal ini dapat dibuktikan dengan suatu fenomena
umum yang telah lama berselang dan tidak diantisipasi, yaitu sulitnya bangsa ini
menyesuaikan diri, ataupun membentengi diri dengan berbagai kondisi lingkungan
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yang berubah sangat cepat, dan terus-menerus menyerbu ketahanan nsional,
terutama ketahanan ekonomi. Perencanaan telah gagal meminimalkan kelemahan-
kelemahan yang dimiliki, serta gagal memanfaatkan berbagai kekuatan lokal
sebagai ‘sumber energi’ yang mampu menggerakkan secara mandiri dinamika yang
ada di sistem sosial secara harmoni dengan kekuatan sistem sosial itu sendiri.

Menjadi Bangsa yang Bermutu

Mutu merupakan sesuatu yang telah menjadi mutlak diperlukan dalam
kehidupan manusia saat ini yang telah menjadi kian kompetitif. Di era pasar bebas,
kehidupan sosial, ekonomi makin kompetitif, sehingga tidak ada satu tempatpun
di muka bumi yang bebas dari persaingan, baik yang melanda seluruh dunia tidak
begitu saja menggugah setiap orang untuk mau meningkatkan mutu dari
kehidupannya, globalisasi tidak memberikan pengaruh pada peningkatan kesadaran
pentingnya mutu dari produk-produk yang dihasilkan baik barang ataupun jasa.

Tingkat kesadaran akan pentingnya mutu masih sangat rendah, karenanya
dalam perencanaan pembangunan, pada outputnya yaitu rencana-rencana
pembangunan, diperlukan strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat,
bahwa mutu itu penting dimiliki oleh setiap orang, dan setiap produk yang dihasilkan
olehnya, baik dalam bentuk barang ataupun jasa.

Proses penyadaran pentingnya mutu dapat dilakukan melalui kegiatan
penyuluhan pembangunan yang dilakukan dengan terencana, dan melibatkan para
change agent. Kehadiran dan peran lembaga-lembaga penyuluhan juga terasa
sangat penting dan telah sangat mendesak. Melalui kegiatan penyuluhan dapat
dilakukan berbagai upaya memberikan penyadaran pada semua pihak, bahwa
apapun profesinya baik petani, nelayan, dokter, juru rawat, dosen, ataupun supir
angkot, semua pekerjaan yang telah dipilih merupakan tanggung jawab dan harus
dilakukan dengan baik dan bermutu. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kita
perlu melakukan kegiatan penyuluhan tentang pentingnya kesadaran akan mutu.

Para penyuluh dalam kegiatan penyuluhan membangkitkan kesadaran
mutu, berfungsi mengajak masyarakat agar mampu mengetahui siapa saja
pelanggan-pelanggan dalam profesi bidangnya masing-masing, sehingga setiap
orang dibimbing untuk mampu mengetahui profil pelanggan dan kebutuhan
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pelanggannya, mampu melakukan perbaikan-perbaikan dalam setiap proses
kerjanya untuk mencapai dan meningkatkan mutu, mampu bekerja secara
profesional dengan komitmen yang tinggi yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan-
pelanggannya, serta selalu berusaha meningkatkan kompetensinya.

Menjadi bangsa yang bermutu bukanlah merupakan suatu cita-cita muluk
dan tak dapat dicapai. Perencanaan strategis dan sistematis akan berfungsi
menggiring kondisi demi kondisi dari waktu ke waktu menuju tingkat mutu yang
diharapkan dari suatu bangsa, agar kehidupan keseharian menjadi aman dan
nyaman, dinamika kehidupan sosial ekonomi yang terkendali, dan semua warga
dapat berperan dengan aktif dengan sistem sosialnya. Untuk itulah pentingnya
perencanaan menjadi suatu pekerjaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan
tidak akan berhenti begitu saja ketika rencana-rencana pembangunan selesai
dibuat. Apa yang dilakukan selama ini, yaitu menganggap pekerjaan perencanaan
telah selesai apabila rencana pembangunan selesai disusun adalah sangat keliru.

Perencanaan yang bermutu agar menjadi bangsa yang bermutu, tentu saja
diperlukan perencana yang juga bermutu.155 Mendefinisikan mutu sebagai paduan
sifat-sifat barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya memenuhi
kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat.
Slamet Margono juga menyebutkan 6 (enam) filosofi mutu kinerja yaitu:

(1) Setiap pekerjaan menghasilkan barang dan/atau jasa,
(2) Barang dan jasa itu diproduksi karena ada yang memerlukan (setidaknya

oleh dirinya sendiri),
(3) Orang-orang yang memerlukan barang atau jasa disebut pelanggan,
(4) Barang dan/atau jasanya itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan

pelanggannya,
(5) Barang atau jasa tersebut harus dibuat sedemikian rupa agar dapat

memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya, dan
(6) Barang atau jasa itu disebut bermutu bila dapat memenuhi atau melebihi

kebutuhan dan harapan pelanggannya.

Melihat uraian di atas, maka suatu perencanaan hanya dapat dikatakan
bermutu apabila rencana pembangunan sebagai output dari perencanaan itu pada
akhirnya terbukti mampu memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan pelanggan-

155 Slamet Margono, 2004 dalam Wildani Hamzens, Op.Cit, hal. 129.
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pelanggannya. Dalam hal muncul pertanyaan siapa saja pelanggan-pelanggan
pembangunan itu? Dalam konsep good governance domain pembangunan itu terdiri
dari tiga institusi yaitu: (1) pemerintah, (2) swasta, dan (3) masyarakat. Pembagian
berdasarkan 3 (tiga) institusi ini ditinjau dari pola sistem sosial katatanegaraan yang
berlaku berdasarkan konsep demokrasi, sebenarnya belumlah merupakan
pembagian cukup pas, apalagi sangat nyata dibedakan antara swasta dan
masyarakat, bukankah swasta itu juga masyarakat dengan berbagai pekerjaan,
profesi, merupakan warga masyarakat yang memiliki kegiatan yang sangat
heterogen, baik sebagai pedagang, kontraktor, guru, dosen, dokter, nelayan, dan
sebagainya. Akan lebih cocok apabila domain pembangunan dibedakan atas:
(1) domain internal, yaitu pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat dan (2) domain
eksternal adalah seluruh pihak asing dalam berbagai bentuk, pemerintahan,
kelembagaan, ataupun personal.

Pemerintah sering mengatakan bahwa pembangunan adalah untuk
masyarakat, namun lebih tepat lagi jika disebut pembangunan suatu negara adalah
untuk semua komponen bangsa yang ada di negara itu. Karena itu yang menikmati
pembangunan sebenarnya bukan saja masyarakat, tapi semua komponen bangsa.
Sebagai salah satu komponen bangsa, institusi pemerintah juga sangat perlu
dibangun, mulai dari sumber daya manusia hingga tatanan kelembagaannya. Tugas
pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sangat banyak, sangat berat,
karenanya agar mampu menjalankan tugas-tugas yang banyak dan berat ini,
diperlukan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas tinggi sehat jasmani dan
rohani, yaitu sumber daya yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung
tinggi nilai-nilai moral, cerdas, terampil memiliki sikap dan pribadi yang sehat,
sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, terutama dalam
melaksanakan tugas-tugas pelayanan publik.

Pemerintah pusat bertugas menghasilkan berbagai kebijakan makro, serta
membuat sistem dan aturan yang diperlukan di setiap bidang kehidupan di tanah air.
Berbagai kebijakan yang dihasilkan akan merupakan panduan yang berlaku
di seluruh tanah air, tidak saja untuk setiap sektor, bahkan dalam lingkup sistem,
seperti sistem ketatanegaraan, politik, hukum, pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam, ketenagakerjaan, serta berbagai aturan main yang betul-betul
diperlukan bangsa ini harus dihasilkan oleh pemerintah pusat. Karenanya,
pemerintah pusat dalam hal ini aparat-aparat harus handal menghadapi situasi-
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situasi yang terjadi terutama mensikapi berbagai kebutuhan kebijakan dan selalu
menyesuaikannya dengan perubahan lingkungan dan tetap berasaskan keadilan,
sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi panduan operasional
kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu terselenggaranya kegiatan publik, tidak
membingungkan dan selalu berpihak kepada terpenuhinya kebutuhan rakyat.

Semua ini membutuhkan perencanaan yang baik, dan tentu saja harus
didukung oleh sumber daya manusia aparatur bermutu, memiliki sikap optimis,
motivasi tinggi serta loyal dalam melakukan tugas. Untuk itu perencanaan karir
aparatur juga perlu diatur dengan sistem yang jelas, pengaturan penggajian yang
layak, penerapan sistem penghargaan atas prestasi perlu dilakukan, dan berbagai
upaya lainnya yang berakibat pada peningkatan motivasi sehingga aparatur
pemerintah tinggal benar-benar berkonsentrasi pada tugas-tugasnya, termasuk
mampu dan selalu mau mengupayakan kehadiran berbagai inovasi  dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan publik. Selain itu juga diperlukan upaya yang terus-
menerus dari pemerintah untuk selalu menyesuaikan format struktur kelembagaan
dengan kinerja aparatur agar selalu baik dan efisien.

Di masa depan, yang diperlukan bukan lagi rencana-rencana di atas kertas
tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar aparatur, kebutuhan dasar ini
tentunya di masa yang akan datang bukan menjadi masalah lagi, gaji aparat berikut
tunjangan hidupnya dan keluarga sudah harus baik dan berkembang sesuai
kebutuhan, sistem peningkatan sumber daya manusia aparatur dan karirnyapun
sudah harus berlangsung secara otomatis, bukan berdasarkan kolusi, sehingga
aparat benar-benar dapat berkonsentrasi dan bekerja dengan baik. Dengan
demikian, apabila terjadi tindakan-tindakan yang tergolong pelanggaran dalam
bekerja/dalam menduduki jabatan, juga telah otomatis berproses untuk mendapat
ganjaran.

Suatu perencanaan pembangunan dapat disebut bermutu apabila dalam
penyelenggaraannya terbukti kebutuhan-kebutuhan seluruh komponen bangsa
dapat terpenuhi dengan baik melalui kegiatan pembangunan yang dijalankan
berdasarkan rencana pembangunan. Untuk mencapai rencana pembangunan yang
bermutu, dibutuhkan sumber daya manusia yang juga bermutu, terutama yang
terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Di daerah, aparatur pemerintah,
terutama sumber daya manusia yang berada di badan perencanaan pembangunan
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daerah merupakan motor penggerak perencanaan di daerah masing-masing,
karenanya sumber daya manusia di badan perencanaan pembangunan daerah
harus memahami seluk beluk perencanaan dan profesional dalam bekerja.

Pekerjaan perencanaan bukan hanya proyek yang dilakukan di atas kertas
semata, dan juga bukan hanya suatu kegiatan menyusun buku perencanaan. Apa
yang dihasilkan dari perencanaan, yaitu rencana-rencana pembangunan, harus
menjadi tolak ukur pembangunan dan dapat benar-benar diimplementasikan.
Pekerjaan monitoring dan evaluasi, serta penyesuaian dan perbaikan rencana
secara terus-menerus perlu dilakukan dan dalam melibatkan konsultan ataupun
tenaga-tenaga ahli dalam penyusunan suatu rencana pembangunan, badan
perencanaan pembangunan daerah harus selektif, sehingga sumber daya manusia
yang bergabung dalam tim perencanaan daerah benar-benar sumber daya manusia
yang handal, dan kompeten dalam menyelenggarakan tugas-tugas perencanaan.

Meningkatkan Mutu Kinerja Aparat

Mutu pelayanan publik merupakan satu hal penting yang harus mendapat
perhatian untuk terus-menerus ditingkatkan, untuk itu diperlukan perencanaan mutu
layanan publik dan untuk mencapai mutu sesuai harapan, maka aparat perlu
mengetahui dengan pasti siapa saja pelanggannya, apa yang dibutuhkan, dan
kemudian menyusun secara sistematis agar dapat memberikan layanan sesuai
dengan kebutuhan atau kalau bisa melebihi kebutuhan pelanggan-pelanggannya.

Mutu kinerja di bidang pelayanan publik masih rendah, jika ditinjau dari
filosofi mutu, maka selama ini telah terjadi suatu kesalahan fatal, pelayanan publik
yang dilakukan berorientasi mutu, karena seringkali dilakukan tidak berdasarkan
kebutuhan pelanggan. Pelanggan dalam hal ini seluruh warga tentu saja
menginginkan untuk mendapatkan pelayanan publik dengan baik dan cepat.
Pelayanan publik yang seharusnya cepat dan gratis seperti perpanjangan KTP,
ternyata dalam kenyataannya warga masih harus membayar untuk kelancaran
pengurusan layanan ini. Pelayanan publik yang dilakukan aparat seperti pembuatan
SIM dan perpanjangannya, termasuk pembuatan STNK, dan paspor seringkali
menjadi ‘celah’ mendatangkan penghasilan tambahan bagi beberapa oknum.
Karenanya, secara umum mutu layanan publik dapat disebut masih dalam kategori
rendah. Pada beberapa kasus walaupun seseorang telah lebih dahulu datang pada
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suatu kantor pelayanan publik untuk mendapatkan layanan, seringkali terjadi kasus
tidak secara otomatis langsung dilayani jika tidak memberikan ‘dana tambahan’
dalam bentuk tip pengurusan. Sebaliknya yang datang belakangan, jika telah
berhasil memiliki ‘orang dalam’, dapat segera menyelesaikan urusannya dengan
cepat.

Budaya pelayanan publik yang seperti ini segera harus diubah, layanan
publik harus etis dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan, untuk
itu dibutuhkan aparat yang selalu memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus
dipenuhinya dalam pekerjaan pelayanan publik sesuai aspek layanan yang
ditangani, aparat harus mampu mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan,
terampil dan kompeten dan menjalankan perannya memenuhi kebutuhan berbagai
kebutuhan pelanggan. Pelayanan publik perlu terus-menerus ditingkatkan mutunya,
untuk itu diperlukan perencanaan mutu layanan publik, di mana perbaikan
pelayanan terjamin dilakukan terus-menerus. Kantor-kantor pemerintah dan instansi
teknis yang melakukan kegiatan pelayanan publik, wajib melakukan kegiatan
perencanaan mutu pelayanan publik bagi kantornya masing-masing, dan ini tentu
saja menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari perencanaan di instansi
tersebut.

Meningkatkan Mutu Kepemimpinan

Mutu kepemimpinan di kalangan birokrat bagi masyarakat masih terasa
kurang memuaskan banyak orang, karenanya hal ini perlu segera diperbaiki.
Kepemimpinan di kalangan birokrat, seringkali berpihak pada apa yang diharapkan
oleh pemerintah semata, akibatnya program-program pembangunan banyak yang
tidak berpihak pada masyarakat. Kepemimpinan seperti ini kini mengalami titik jenuh
dan cenderung tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat, bukan merupakan contoh
yang baik, karena kurang mampu menggalang partisipasi masyarakat, otoriter, dan
biasanya berlangsung dalam suasana yang tidak demokratis.

Karena itu masyarakat tidak menganggap kepemimpinan yang dimiliki para
birokrat baik. Bahkan penilaian yang ada cenderung buruk, hal ini dapat diamati
langsung oleh publik dapat dengan melihat perilaku yang ditampilkan para birokrat,
maraknya dan terungkapnya berbagai kasus korupsi sebagai contoh, telah berbuah
ketidakpercayaan serta menghilangkan respek masyarakat kepada para birokrat,
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dan mencoreng kepemimpinan di kalangan birokrat. Terkait dengan mutu
perencanaan dan rencana-rencana yang dihasilkan, baik di pusat yang dilakukan
pemerintah pusat maupun di daerah yang dimotori oleh badan perencana
pembangunan daerah, baik buruknya suatu kegiatan perencanaan berikut hasil-
hasilnya juga akan sangat tergantung kepemimpinan yang dimiliki oleh para
birokratnya di tempat tersebut.

Masyarakat Indonesia, telah mengalami berbagai macam cobaan, sebagian
besar telah kehilangan kepercayaan pada para pemimpin. Kalangan yang kurang
beruntung masih lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan kalangan yang
beruntung, dan saat ini yang terjadi di masyarakat adalah krisis kepemimpinan.
Banyaknya partai politik pada saat kampanye menjadikan tatanan kehidupan yang
lebih baik apabila memenangkan pemilihan umum, namun setelah pemilihan umum
usai kondisi yang dialami masyarakat tidak berubah banyak bahkan menjadi jauh
lebih buruk. Partai politik tidak mampu memberi perubahan yang lebih baik bagi
bangsa ini, walaupun telah memiliki kesempatan, dengan memenangkan pemilihan
dan duduk di kursi wakil rakyat. Untuk mencapai kepemimpinan yang bermutu
di masa depan, harus dimulai dari saat ini. Strategi meningkatkan mutu
kepemimpinan baik bagi kalangan birokrat, wakil rakyat, maupun masyarakat,
seharusnya merupakan salah satu prioritas dari pembangunan sumber daya
manusia Indonesia.

Menghadapi globalisasi, dan cepatnya perubahan lingkungan, baik
eksternal maupun internal, maka metode perencanaan strategis masih merupakan
suatu model yang berada di depan metode perencanaan lainnya, dan sangat tepat
diterapkan untuk saat ini dan dipastikan masih relevan hingga 25 tahun mendatang,
sehingga di masa mendatang, metode ini masih dapat digunakan. Namun dalam
penyelenggaraannya, metode perencanaan strategis menuntut komitmen yang
tinggi dari pelaku-pelakunya, karena dalam model perencanaan strategis,
perencanaan dipandang sebagai suatu kegiatan yang terus-menerus dan tiada
henti. Pada prinsipnya suatu perencanaan strategis yang bermutu dapat segera
dilihat dari gejala-gejala yang ditunjukkan melalui aktivitas yang berlangsung
di kantor-kantor pemerintah atau organisasi layanan publik.

Dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas di kantor-kantor
pemerintah atau kantor pelayanan publik, melihat kinerja wakil rakyat, dan melihat
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tatanan kehidupan sosial ekonomi yang berlangsung di masyarakat, segera dapat
diketahui apakah kegiatan-kegiatan pembangunan yang diselenggarakan sehari-
hari merupakan bagian yang dari rencana pembangunan yang telah disusun? atau,
apakah rencana pembangunan yang telah disusun sepenuhnya dijalankan?, dan
apakah ada suatu sistem kontrol yang memperlihatkan terjadinya proses
penyesuaian rencana-rencana dan adanya suatu upaya perbaikan yang terus-
menerus atas rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembangunan?.
Ternyata apa yang disebut dengan rencana strategis pembangunan, saat ini hanya
diberi ‘label’ strategis saja, penyelenggaraannya sudah sangat jauh melenceng dari
konsep perencanaan strategis yang benar, dan rencana-rencana yang hadir tidak
menjamin terjadinya pemenuhan kebutuhan para pelanggan pembangunan, ini
semua perlu diluruskan kembali.

Sistem Perencanaan

Suatu perencanaan strategis harus tanggap dan dapat menjamin
terpenuhinya kebutuhan pelanggan-pelanggan pembangunan, untuk itu model
perencanaan strategis membutuhkan sistem perencanaan yang jelas dapat
menggambarkan beberapa hal, antara lain: memperlihatkan bagaimana proses dan
siklus perencanaan berlangsung, sejak dari pemahaman situasi, analisis, penetapan
kebutuhan pelanggan, penyusunan program, monitoring dan evaluasi, serta
perulangan siklus perencanaan. Sistem perencanaan juga menggambarkan
bagaimana komponen-komponen dalam perencanaan itu saling tergantung  dan
mempengaruhi, dan bagaimana pola ketergantungan antar komponen itu
seharusnya terjadi, sistem perencanaan menggambarkan keterkaitan antarmanusia
perencana dengan pihak-pihak lain, misalnya masyarakat, serta pihak-pihak dan
lembaga-lembaga yang terkait dalam proses perencanaan, serta berkepentingan
terhadap hasil perencanaan itu.

Macam Perencanaan

Untuk mencapai suatu tatanan sistem sosial yang kuat dan agar seluruh
komponen bangsa berhasil melakukan pertukaran untuk memenuhi berbagai
kebutuhan di dalam sistemnya sosial itu sendiri dengan baik, tanpa terlalu
tergantung dari sistem sosial lainnya, maka pada tingkat nasional perlu hadir
berbagai panduan nilai-nilai yang akan dianut bersama dalam lingkup negara yang
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posisinya berada di bawah dasar negara undang-undang dasar, panduan ini dapat
hadir dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan kebijakan publik yang
tentu saja harus disusun berazaskan keadilan. Kemudian dalam lingkup daerah
yang diperlukan rancangan norma-norma yang berlaku masing-masing daerah
di luar rencana-rencana pembangunan daerah itu.

Aktor dan Perannya dalam Perencanaan

Suatu proses perencanaan strategis melibatkan team work dengan
konfigurasi yang cukup kompleks, interdisipliner, yang mencakup berbagai keahlian,
kemampuan setiap anggota untuk bekerja secara team work merupakan
keterampilan yang sangat penting dan harus dikuasai anggota tim perencana.
Dalam realitanya, saat ini dan di waktu-waktu mendatang planner harus dapat
menjalankan perannya dengan tepat, yaitu sebagai agen perubahan, fasilitator,
trainer, widyaswara, atau organisatoris.

Perencanaan berawal dari kritik sosial tentang keadaan disaat ini, dan
tujuan akan dirumuskan bersama-bersama masyarakat. Karenanya, perencanaan
mempunyai sesuatu kekuatan yang sangat kuat bersumber dari arus bawah,
gagasan-gagasan harus datang dari masyarakat, planner hanya berperan sebagai
pendidik, membuka kesadaran, melatih keterampilan, dan meningkatkan
kepercayaan diri masyarakat. Dengan bimbingan planner, masyarakat dapat
merumuskan kebijakan, program, strategi, desain, lokasi proyek dan anggaran biaya
pembangunannya sendiri.

Untuk itu jangkauan perencanaan pembangunan yang menghasilkan
rencana-rencana pembangunan tidak bisa lagi hanya sampai di tingkat
kabupaten/kota, apalagi hanya dibuat di belakang meja oleh satu tim atau beberapa
orang saja. Perencanaan pembangunan yang strategis dan bermutu harus
menyentuh ‘wilayah’ setiap rumah tangga atau setiap keluarga Indonesia, yang
jelas-jelas memiliki potensi sumber daya manusia, peran setiap rumah tangga,
rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), juga para pemimpin adat, sangat
penting untuk melakukan berbagai koordinasi dalam perencanaan baik untuk
menghasilkan rencana-rencana pengembangan kapasitas sumber daya manusia,
rencana peningkatan ekonomi, pembangunan fisik, sarana prasarana, hingga
pelaksanaan dan kontrol jalannya pembangunan.
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Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan koordinator
perencanaan pembangunan di daerah, badan ini berperan mengkoordinir jalannya
perencanaan pembangunan di daerah, tugas utamanya adalah menyeleksi dan
membentuk tim perencana yang memenuhi persyaratan, anggota tim berasal dari
unsur-unsur badan perencanaan, serta pihak-pihak yang berkompeten dan
dianggap memenuhi persyaratan untuk bergabung dalam tim perencana. Badan
perencanaan pembangunan daerah selanjutnya mengkoordinir jalannya pekerjaan
perencanaan pembangunan, setelah itu wajib menyelenggarakan kegiatan
manajemen pengendalian rencana pembangunan yang disebut dengan manajemen
kontrol pembangunan, badan perencanaan pembangunan dalam hal ini tim
perencana pembangunan melakukan pekerjaan pengendalian dan kontrol
pelaksanaan rencana-rencana pembangunan, perencanaan strategis merupakan
suatu pekerjaan yang berkelanjutan dan tidak berhenti begitu saja setelah suatu
rencana dihasilkan.

Tenaga-tenaga ahli yang bergabung dalam tim perencana, dipimpin
langsung oleh ketua badan perencanaan pembangunan daerah, anggota-angotanya
terdiri dari orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing, dan yang
dibutuhkan daerah. Untuk itu badan perencanaan pembangunan daerah harus
melakukan analisis spesifikasi kebutuhan tenaga ahli atau pakar dalam bidang apa
saja yang dibutuhkan dan yang akan dilibatkan dalam tim perencanaan
di daerahnya, juga membuat kerangka kerja dan alur pelaksanaan perencanaan
yang bersifat buttom up dan berkelanjutan.

Anggota tim perencana, para ahli, bertugas turun langsung ke lapangan,
melihat kondisi empiris serta melakukan analisis sesuai bidangnya masing-masing,
didampingi oleh ahli perubahan sosial. Karena pekerjaan perencanaan merupakan
pekerjaan yang berkelanjutan, dan harus mengalami perbaikan terus-menerus,
maka tidak ada batasan waktu bagi anggota tim untuk melakukan observasi
lapangan, walaupun rencana yang ditargetkan telah selesai disusun. Karena itu
masa kerja suatu tim perencanaan adalah sepanjang waktu operasional suatu
rencana, minimal lima tahun sesuai dengan limit waktu suatu rencana jangka
menengah.

Sebelum mensahkan usulan rencana pembangunan sebagai peraturan
daerah, wakil rakyat berperan menilai hasil kerja tim perencana, menelusuri
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bagaimana rencana tersebut disusun, tahapan-tahapan yang dilalui, analisis
lingkungan yang dilakukan hingga menjadi dokumen perencanaan. Wakil rakyat
juga memberikan penilaian terhadap visi yang ditetapkan, dan misi atau upaya-
upaya pilihan yang akan dijalani, memberikan penilaian apakah upaya-upaya yang
dipilih itu benar-benar akan mendorong tercapainya visi. Wakil rakyat juga perlu
mengadakan kunjungan-kunjungan ke masyarakat, sehingga penilaian terhadap
usulan suatu rencana pembangunan akan obyektif.

Untuk mewujudkan tatanan sosial yang kuat dan terjadi interaksi yang
positif antar anggota di suatu sistem sosial, maka partisipasi masyarakat dalam
suatu kegiatan perencanaan pembangunan sangat penting, dengan berpartisipasi
secara aktif, masyarakat sendiri yang akan menentukan bentuk masa depannya.
Tentang kekuatan partisipasi masyarakat ini partisipasi masyarakat sangat mutlak
demi berhasilnya pembangunan. Pada umumnya dapat dikatakan, tanpa partisipasi
masyarakat maka setiap kegiatan pembangunan akan kurang berhasil. Syarat-
syarat yang diperlukan adalah: (1) adanya kesempatan, (2) adanya kemampuan,
dan (3) adanya kemauan.

Pemerintah harus memberikan kesempatan partisipasi secara merata pada
seluruh anggota masyarakat dalam pembangunan, sejak dari perencanaan,
pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi, serta dalam berkelanjutan seluruh
proses perencanaan yang dilakukan secara terus-menerus. Kesempatan inipun
hanya akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat apabila masyarakat mampu dan
mau melakukannya. Karena itu diperlukan upaya-upaya khusus, seperti upaya
membangkitkan suatu penyadaran kritis pada masyarakat, memotivasi masyarakat,
dengan upaya memberikan pengertian bahwa partisipasi masyarakat dalam
pembangunan merupakan penentu masa depannya sendiri.

Garis Besar Rencana

Dalam suatu rencana pembangunan, visi pembangunan daerah merupakan
pernyataan kondisi yang ingin dicapai di waktu yang akan datang, sesuai dengan
usia rencana. Visi pembangunan daerah wajib diperjuangkan hingga benar-benar
terwujud. Oleh karena itu semua kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah
bagian dari upaya mewujudkan visi.
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Semua pihak harus mampu memberikan kontribusi yang nyata untuk
mewujudkan visi, tentu saja sesuai dengan bidang yang digeluti masing-masing,
dan semua pihak harus terus-menerus menempa diri dan meningkatkan mutu
sumber daya manusia masing-masing, berikut mutu produk yang dihasilkan baik
barang ataupun jasa, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem
sosialnya dan dapat mendorong terwujudnya visi pembangunan daerahnya.
Berdasarkan kondisi yang ingin dicapai dan yang diungkapkan dalam visi, akan
diperoleh indikator makro rencana pembangunan.

Untuk mencapai visi, disusun misi sebagai upaya-upaya atau langkah
pilihan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, misi harus dapat diungkapkan
dengan lugas, apa saja yang akan dilakukan sebagai upaya mencapai visi, misi
harus dijabarkan menjadi gambaran yang jelas tindakan-tindakan yang akan
dilakukan, dan dapat dipahami dengan mudah karena dioperasionalkan. Setelah
menetapkan misi, selanjutnya disusun program-program strategis, agar rencana
dapat diklarifikasikan dan lebih fokus. Program-program  strategis ini juga disertai
indikator program, dan satu program bisa terdiri dari beberapa kegiatan. Kemudian,
siapa saja aktor-aktor yang akan terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan,
sumber daya pembiayaan, berapa jumlahnya, dan tata cara pengelolaan harus jelas
dalam dokumen rencana.

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama pelaksanaan rencana yaitu
monitoring selama kegiatan berlangsung atas laporan-laporan yang dibuat, meliputi
cek silang keakuratan pelaksanaan kegiatan dan laporannya, yang dilakukan untuk
menghindarkan terjadinya manipulasi laporan. Evaluasi dilakukan pada setiap
kegiatan selesai, dan pada saat seluruh laporan kegiatan dibuat, dilakukan secara
berkala, misalnya evaluasi mingguan, bulanan, tahunan, dan lima tahunan.

Faktor Kunci Keberhasilan

Lingkungan yang berubah terus-menerus menyebabkan tidak bisa
dihindarinya hadirnya ide-ide baru pada saat pelaksanaan rencana. Sebagai suatu
perencanaan yang bernilai strategis, rencanapun bersifat fleksibel dan tanggap
terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Berbagai masalah dapat muncul
sebagai akibat dari mendadaknya suatu perubahan pada lingkungan,
permasalahan-permasalahan harus dapat dicarikan jalan keluarnya, untuk itu
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dituntut tim perencana yang inovatif, dan kreatif, agar semua permasalahan dan
perubahan yang muncul dalam penyelenggaraan rencana pembangunan dapat
ditangani.

Faktor kunci keberhasilan suatau rencana pembangunan, misalnya rencana
pembangunan daerah, terletak pada mutu perencanaannya, yang juga sangat
tergantung pada kualitas badan perencana pembangunan daerah sebagai
koordinator penggerak  perencanaan pembangunan di daerah, tergantung pada
ketepatan pemilihan anggota tim perencana, yaitu hanya memilih orang-orang yang
memiliki kompetensi yang diperlukan juga, tergantung pada kinerja wakil rakyat
dalam pengawasan, serta partisipasi dan dukungan masyarakat. Keberhasilannya
dibuktikan dengan rencana tersebut mampu memenuhi kebutuhan pelanggan-
pelanggannya.

Hal-hal yang Penting Diketahui dalam Suatu Perencanaan Strategis

Perencanaan adalah Pilihan

Semua adalah pilihan-pilihan. Ketika dijajah, maka yang dikehendaki
bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah adalah negara yang merdeka.
Kemudian, bangsa inipun mengambil keputusan untuk merdeka, maka bebaslah
dari penjajahan. Ketika merdeka yang diinginkan adalah kondisi kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur, namun kemudian dalam penjajahan
menentukan cara mencapai tujuan ini, mengapa yang menjadi pilihan para
pemimpin adalah pembangunan fisik dan ekonomi yang tidak diseimbangkan
dengan pembangunan sosial, dalam hal ini pembangunan sumber daya manusia?.

Filosofi Perencanaan

Perencanaan merupakan upaya mencegah berbagai kecenderungan yang
akan terus-menerus berlangsung, dan menimbulkan dampak negatif tanpa dapat
dikendalikan. Pekerjaan perencanaan pembangunan merupakan suatu kegiatan
yang berorientasi kedepan, merupakan pekerjaan yang dilakukan secara team work,
melibatkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing, dan orang-
orang ini diharapkan mampu menggerakkan peran serta seluruh domain
pembangunan, termasuk masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan,
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karena pada akhirnya rencana pembangunan akan menghasilkan rekomendasi
yang harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh seluruh domain
pembangunan.

Cara kerja suatu kegiatan perencanaan yang bernilai strategis dan
mengutamakan mutu akan berlangsung dalam suatu siklus terus-menerus,
berkelanjutan, karenanya proses perencanaan harus harmoni, penyelenggaraan
perencanaan merupakan suatu gerak sinergi dan dinamis, yang dilakukan tahap
demi tahap, serta dilakukan tidak keluar dari apa yang telah digariskan. Produk
perencanaan, baik rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana
jangka pendek, bukan merupakan hasil akhir pekerjaan perencanaan, namun
merupakan bagian dari proses perencanaan yang secara priodik dilakukan, dan
bersifat saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Perencanaan pembangunan menganut filosofi kerjasama. Ini berarti seluruh
domain pembangunan harus dapat bekerja sama dan memberikan partisipasinya,
dalam menyusun rencana-rencana pembangunan yang nyata, aplikatif, bukan
sekedar rencana di atas kertas, setiap domain harus mampu mengungkapkan
kebutuhan-kebutuhannya baik kebutuhan sebagai individu maupun sebagai
kelompok, di mana kebutuhan-kebutuhan inilah yang harus dapat dipenuhi melalui
kegiatan pembangunan.

Perencanaan juga menganut filosofi pentingnya kehidupan setiap individu,
karena itu perencanaan pembangunan harus dapat ‘menyentuh’ level terkecil dari
suatu sistem sosial, yaitu keluarga. Dengan demikian apa yang dibutuhkan akan
lebih nyata, dan program-program yang dihasilkan dari suatu proses perencanaan
tidak lagi diselenggarakan hanya sampai lingkup kabupaten/kota. Kelurahan, dan
desa, bahkan tingkat rukun wilayah (RW) dan rukun tetangga (RT), bahkan setiap
rumah tangga merupakan ‘area’ penting dari suatu proses pembangunan, karena
di sinilah sebenarnya rakyat itu ‘ada’ dan ‘hidup’. Pada lingkup inilah
penyelenggaraan pembangunan benar-benar diperlukan.

Perencanaan pembangunan yang selalu dimulai dengan penetapan visi dan
misi calon kepala daerah, telah terbukti hanya rencana di atas kertas, yang sebagai
upaya pemenuhan formalitas pada saat pencalonan dan penetapan kepala daerah.
Pada akhirnya dalam implementasinya tidak mampu menyentuh apalagi memenuhi
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kebutuhan dasar masyarakat secara merata, kurangnya kegiatan sosialisasi
rencana pembangunan yang telah disusun telah menyebabkan sedikit sekali
masyarakat mengetahui dengan jelas kegiatan pembangunan apa saja yang akan
dilangsungkan di daerahnya. Bahkan tidak setiap orang mengetahui apa yang akan
dituju dari pembangunan. Informasi penyelenggaraan pembangunan hanya menjadi
‘milik’ segelintir orang atau kelompok yang terlibat dalam proyek-proyek
pembangunan.

Visi bangsa telah sangat nyata, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan sosial, di samping itu kondisi keamanan yang kondusif bagi masyarakat
merupakan syarat mutlak untuk dapat melakukan pembangunan dengan baik,
karenanya sebenarnya yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan
pembangunan adalah menentukan langkah-langkah atau strategi apa saja yang
ditempuh untuk mencapai kondisi yang sejahtera, dan adil secara berkelanjutan itu.
Akan lebih baik apabila visi daerah merupakan suatu kondisi masa depan yang
dirancang bersama-sama, sehingga tidak ada satupun komponen bangsa yang
merasa ditinggalkan atau diabaikan keberadaan dan perannya oleh negara.156

2.2.2. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus-menerus dan
menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan,
pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Hal yang terakhir ini
sering juga sebagai pengendalian.157

Tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut:
a. Penyusun rencana.

Penyusun rencana ini terdiri dari unsur-unsur:
(1) Tinjauan keadaan atau review ini dapat berupa tinjauan sebelum memulai

sesuatu rencana (review before take off) atau suatu tinjauan tentang
pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance). Dengan
kegiatan ini diusahakan dapat dilakukan dan diidentifikasi masalah-masalah

156 Wildani Hamzens, Op.Cit, hal. 149.
157 Susunan ini lebih mengikuti pandangan suatu rencana sebagai alat untuk pencapaian

tujuan, a.1. dikemukakan dalam Saul M. Katz, 1965, Op.Cit, dalam Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit,
hal. 57.
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pokok yang (masih) dihadapi, seberapa jauh kemajuan telah dicapai untuk
menjamin kontinuitas kegiatan-kegiatan usaha, hambatan-hambatan yang
masih ada, dan potensi-potensi serta prospek yang masih bisa
dikembangkan.

(2) Perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana. Sering juga disebut
sebagai forecasting. Dalam hal ini diperlukan data-data statistik, berbagai
hasil penelitian dan teknik-teknik proyeksi. Mekanisme informasi untuk
mengetahui kecenderungan-kecenderungan perspektif masa depan.

(3) Penetapan tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara
pencapaian tujuan rencana tersebut. Dalam hal ini seringkali nilai-nilai
politik, sosial masyarakat, memainkan peranan yang cukup penting. Secara
teknis hal ini didasarkan kepada tinjauan keadaan dan perkiraan tentang
masa yang akan dilalui rencana. Dilihat dalam suatu kerangka yang lebih
luas berdasar asas konsistensi dan prioritas.

(4) Identifikasi kebijaksanaan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan
dalam rencana. Suatu kebijaksanaan atau policy mungkin perlu didukung
oleh program-program pembangunan. Untuk bisa lebih operasionalnya
rencana kegiatan-kegiatan usaha ini perlu dilakukan berdasar pemilihan
alternatifnya yang terbaik. Hal ini dilakukan berdasar opportunity cost dan
skala prioritas. Bagi proyek-proyek pembangunan identifikasinya didukung
oleh feasibility studies dan survei-survei pendahuluan. Penyusunan
kebijaksanaan dan program-program pembangunan tersebut pada
umumnya dilakukan secara sektoral. Dengan demikian juga dilakukan
penentuan sasaran-sasaran sektoral.

(5) Tahap terakhir daripada penyusun rencana ini adalah tahap persetujuan
rencana. Proses pengambilan keputusan di sini mungkin bertingkat-tingkat,
dari putusan di bidang teknis kemudian memasuki wilayah proses politik.

b. Penyusunan program rencana.
Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan

atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah
dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga
mana yang akan melakukan program-program pembangunan. Bahkan daripada
masing-masing proyek-proyek pembangunan sebagai bagian ataupun tidak
daripada program-program tersebut terdahulu. Seringkali dipakai di sini suatu
program kegiatan dan pembiayaan yang konkrit daripada program-program atau
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proyek-proyek pembangunan tersebut dalam project plan yang dituangkan dalam
project form. Bahkan ini menjadi alat rencana, alat pembiayaan, alat pelaksanaan
dan alat evaluasi rencana yang penting.158

Perlu disebutkan bahwa seringkali pengesahan rencana dilakukan sebagai
penutup tahap ini. Dengan demikian rencana mempunyai kedudukan legal untuk
pelaksanaannya.

Seringkali tahap ini perlu dibantu dengan penyusunan suatu flow-chart,
operation-plan atau network-plan.

c. Pelaksanaan rencana.
Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap

konstruksi dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatan
usahanya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi perlu dipertimbangkan
kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Kebijaksanaan-kebijaksanaanpun perlu diikuti
implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus memerlukan penyesuaian-
penyesuaian.159

d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana.
Tujuan daripada pengawasan adalah:

(1) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan
rencananya;

(2) Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh
penyimpangan tersebut dan apa sebabnya;

(3) Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-
penyimpangan.

Untuk ini diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan
pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksanaan rencana. 160

158 Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 58.
159 Ibid, hal. 59.
160 Ibid.
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e. Evaluasi.
Evaluasi ini membantu kegiatan pengawasan. Dalam hal ini dilakukan suatu

evaluasi atau tinjauan yang berjalan secara terus-menerus, seringkali disebut
sebagai concurrent review.

Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana
yaitu evaluasi tentang situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang
pelaksanaan rencana sebelumnya.

Dari hasil-hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan terhadap
perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam (pelaksanaan)
perencanaan itu sendiri.161

2.2.3. Unsur-unsur Pokok dalam Perencanaan Pembangunan

Secara umum unsur-unsur pokok yang terdapat dalam perencanaan
pembangunan adalah sebagai berikut:162

a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering juga
disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas-prioritas pembangunan. Meliputi pula
berbagai sasaran pembangunan.

Unsur ini merupakan dasar daripada seluruh rencana yang kemudian
dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya.

Salah satu hal yang penting dalam hal ini adalah penetapan tujuan-tujuan
rencana (development objectives atau plan objectives). Mengenai perumusan
tujuan perencanaan ini dapat dikemukakan hal-hal berikut:
(1) Perumusan tujuan perencanaan/pembangunan merupakan komponen

pertama daripada suatu rencana pembangunan. Hal ini merupakan
prasyarat bagi penentuan strategi yang baik untuk menggunakan sumber-
sumber pembangunan kepada alokasi keperluan investasi yang
menunjang pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

(2) Perumusan atau penetapan tujuan perencanaan/pembangunan
tergantung dari:

161 Ibid, hal. 60.
162 Bintoro Tjokroamidjojo, Op.Cit, hal. 62.
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(a) preferensi-preferensi nasional atau pilihan-pilihan nasional yang
didasarkan pada kondisi serta nilai-nilai yang dianut di bidang
politik, sosial dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan;

(b) tingkat perkembangan pembangunan (stage of development).
Negara-negara sosialis akan memilih tujuan-tujuan rencana/

pembangunan yang mungkin berbeda dengan negara-negara demokrasi
liberal. Negara-negara yang sedang berkembang mungkin memilih tujuan
rencana/pembangunan yang berbeda dengan negara-negara yang relatif
maju.

(3) Dalam pemilihan dan penentuan tujuan-tujuan rencana/pembangunan
seringkali terdapat kelemahan yaitu dengan adanya tujuan-tujuan yang
saling bersaing. Misalnya tujuan menaikkan pendapatan nasional dengan
tujuan pembagian pendapatan nasional dengan tujuan pembagian
pendapatan yang lebih merata. Misal yang lain adalah tujuan
pembangunan sektor industri dengan teknologi tinggi bersaing dengan
tujuan untuk meningkatkan atau memperluas kesempatan kerja.
Demikian pula sering terjadi kelemahan mencampurkan antara tujuan-
tujuan yang bersifat lebih kualitatif dengan sasaran-sasaran rencana yang
lebih bersifat kuantitatif.

(4) Penetapan tujuan rencana/pembangunan pada umumnya perlu
merupakan suatu putusan politik. Karena tujuan perencanaan/
pembangunan nasional hendaknya merupakan hasil pendapat atau
penyatuan pendapat politik, ekonomi dan sosial dalam masyarakat.
Walaupun perumusannya harus melalui perhitungan berbagai alternatif
tentang prioritas-prioritas, sumber-sumber, kemungkinan dapat
dicapainya yang semuanya itu direncanakan oleh para perencana.

(5) Perkembangan akhir-akhir ini terdapat suatu kecenderungan untuk
memperluas tujuan-tujuan rencana/pembangunan, tidak hanya
menyangkut bidang ekonomi saja, melainkan juga bidang politik, sosial,
budaya dan pertahanan/keamanan.
Bahkan pada akhir-akhir ini terdapat kecenderungan bahwa tujuan-tujuan
pembangunan itu adalah pembangunan manusia itu sendiri. Artinya
peningkatan kualitas hidup manusia material maupun spiritual.
Kecenderungan ini masih belum begitu tampak pencerminannya dalam
pendekatan-pendekatan yang lebih operasional.
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b. Unsur pokok yang kedua adalah adanya kerangka rencana. Seringkali hal ini
disebut juga sebagai kerangka makro rencana. Dalam kerangka ini
dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan (ekonomi) serta implikasi
hubungan tersebut. Tentang hal ini akan diuraikan secara lebih terperinci dalam
bagian yang kemudian.

c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan merupakan unsur pokok dalam
penyusunan rencana pembangunan. Khususnya adalah sumber-sumber
pembiayaan pembangunan. Seringkali hal ini merupakan bahagian dari
penelaahan kerangka makro rencana. Sumber-sumber pembiayaan
pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis dalam usaha
pembangunan dan dengan demikian perlu diperkirakan secara seksama.

d. Unsur pokok yang lain dalam perencanaan pembangunan adalah uraian
tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten. Berbagai kebijaksanaan perlu
dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. Satu sama lain kebijaksanaan-
kebijaksanaan pembangunan tersebut perlu serasi dan konsisten.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan perencanaan pembangunan itu adalah antara
lain kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan penganggaran, kebijaksanaan
moneter, kebijaksanaan harga serta berbagai kebijaksanaan sektoral lainnya.
Kecuali itu juga penting kebijaksanaan pembangunan daerah-daerah.

e. Unsur pokok kelima daripada perencanaan pembangunan adalah program
investasi. Program investasi ini dilakukan secara sektoral, misalnya di bidang
pertanian, industri, pertambangan, pendidikan, perumahan, dan lain-lain.
Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersamaan dengan
penyusunan sasaran-sasaran rencana (plan targets atau development targets).
Penyusunannya perlu dilakukan secara lebih seksama, dan dewasa ini
dilakukan berdasar suatu perencanaan yang lebih operasional. Caranya ialah
dengan merencanakan program-program investasi tersebut sampai dengan
komponen unit kegiatan usaha yang terkecil yaitu proyek-proyek pembangunan.

Dalam penyusunan program investasi dan sasaran-sasaran rencana
pertimbangan ekonomi dan pembangunan diserasikan dengan kemungkinan
pembiayaannya secara wajar.

3 (tiga) pertimbangan penting perlu diperhatikan, yaitu:
(1) Konsistensi dan saling mendukung antara program-program dan proyek-

proyek investasi;



Kebijakan Perencanaan Pembangunan….. 108

(2) Penetapan skala prioritas secara tajam;
(3) Lebih menjamin proses pertumbuhan.

f. Unsur pokok yang terakhir dalam perencanaan pembangunan adalah
administrasi pembangunan.
Salah satu segi penting dalam proses perencanaan adalah pelaksanaannya dan
untuk ini diperlukan suatu administrasi negara yang mendukung usaha
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Perencanaan
penyempurnaan administrasi negara dan pembinaan sistem administrasi untuk
mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu direncanakan
sebagai bagian integral dari rencana pembangunan itu sendiri.
Dalam usaha tersebut termasuk pula penelaahan terhadap mekanisme dan
kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (planning
machinery).

2.3. Perencanaan Pembangunan Nasional

Problematika pembangunan di negara berkembang memang sangat
kompleks. Kompleksitas masalah yang muncul di permukaan dan yang dapat
diketahui tersebut diyakini berasal dari banyaknya kesenjangan yang bersifat
multidimensi di antara warga negara. Kesenjangan tersebut secara sederhana
dapat dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) dimensi, yaitu (1) dimensi sektoral; dan
(2) dimensi spatial.163

Kesenjangan berdasarkan dimensi sektoral dapat dikelompokkan menjadi
empat subdimensi, yaitu (1) subdimensi ekonomi yaitu kesenjangan yang
diindikasikan oleh perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan ekonomi
seorang warga negara dengan warga negara yang lain; (2) subdimensi sosial, yaitu
kesenjangan yang diindikasikan oleh perbedaan stratifikasi sosial; (3) subdimensi
budaya, yaitu kesenjangan yang diindikasikan oleh perbedaan etnik, bahasa,
agama, adat, dan kebiasaan; dan (4) subdimensi politik, yaitu kesenjangan yang
diindikasikan oleh perbedaan kemampuan menyuarakan pendapat.164

163 Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, 2006, Manajemen Pembangunan Indonesia:
Sebuah Pengantar dan Panduan, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 62.

164 Ibid.
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Kesenjangan berdasarkan dimensi spatialnya dapat dikelompokkan menjadi
2 (dua) subdimensi, yaitu (1) subdimensi wilayah, yaitu kesenjangan yang
diindikasikan oleh perbedaan penguasaan luas wilayah tanah dan perairan yang
berada dalam batas administratif; (2) subdimensi kependudukan, yaitu kesenjangan
yang diindikasikan oleh perbedaan jumlah penduduk yang berdomisili di suatu
wilayah.165

Permasalahan pembangunan di negara berkembang selalu bermula dari
kesenjangan-kesenjangan tersebut. Kesenjangan yang bersifat multidimensi
tersebut harus dikelola oleh pemerintahan nasional. Pandangan ini memunculkan
paham perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang
memberikan penawaran atas penyelesaian masalah yang bersifat multidimensi.
Perencanaan strategis dapat diselenggarakan apabila data dan informasi tentang
permasalahan yang ada dapat diinventarisasikan secara sistematis. Pelaksanaan
perencanaan strategis hanya dapat diimplementasikan oleh pemerintahan nasional
karena jangkauan kewenangan pemerintahan nasional lebih luas daripada jika
implementasi perencanaan strategis itu dilakukan oleh pemerintahan lokal
(pemerintahan daerah).166

Langkah pemerintahan nasional pun akan segera terbatas ketika suatu
negara-misalnya mempunyai jumlah penduduk yang sangat pasif. Permasalahan
pun akan segera muncul pada masalah kelembagaan. Efektivitas langkah
pemerintahan nasional dalam perencanaan pembangunan pun menjadi terbatas.
Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melimpahkan kewenangan perencanaan
pembangunan pada tingkat pemerintahan di bawahnya, dalam hal ini pemerintahan
lokal (pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pemerintahan
kecamatan, pemerintahan desa/kelurahan).167

165 Ibid, hal. 62-63.
166 Ibid, hal. 63.
167 Ibid, hal. 63-64.
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2.4. Perencanaan Pembangunan Daerah

Munculnya gagasan tentang perencanaan pembangunan daerah berawal
dari pandangan (1) yang menganggap bahwa perencanaan pembangunan nasional
tidak cukup efektif memahami kebutuhan warga negara yang berdomisili dalam
suatu wilayah administratif dalam rangka pembangunan daerah. Menurut
pandangan ini, pembangunan daerah hanya bersifat pembangunan ("oleh
Pemerintah Pusat") di daerah168 sehingga masyarakat daerah tidak mampu
mengakses pada proses pengambilan keputusan publik untuk menentukan nasib
sendiri; dan (2) munculnya kebijakan pemerintah nasional yang memberikan
kewenangan lebih luas kepada penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka
penerapan kebijakan desentralisasi.169

Secara umum perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai
proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah,
dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah
dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang
pembangunan nasional.170 Secara praktis perencanaan pembangunan daerah
didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dari pelbagai pelaku (aktor), baik
umum (publik) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lain pada

168 Istilah "pembangunan daerah" merujuk pada penyelenggaraan proses pembangunan,
sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasinya dilakukan secara partisipatoris dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah ini berbeda dengan makna dari "pembangunan di daerah" yang
mengandung maksud pembangunan yang bukan diselenggarakan sendiri secara partisipatoris dari
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. "Pembangunan di daerah" merujuk pada penyelenggaraan
pembangunan menurut paradigma pembangunan sentralistis. Pembangunan di daerah lebih
merupakan pembangunan oleh Pemerintah Pusat (yang dilakukan) di daerah.

169 Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan pemerintahan (kewenangan administratif kepada
pemerintah daerah, termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah. Lihat Soemitro (editor), 1989, Desentralisasi
dalam Pelaksanaan Manajemen Pembangunan, Pustaka Sinar, Jakarta, hal. 59. Kemudian
berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat
melimpahkan kewenangan administratif dan kewenangan pengelolaan keuangan daerah. Baca
Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 3-4.

170 Gunawan Sumodiningrat, 1998, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat,
Bina Rena Pariwara, Jakarta.
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tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling kebergantungan dan keterkaitan
aspek-aspek fisik, sosial-ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan
cara: (1) secara terus-menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan
pembangunan daerah; (2) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan
pembangunan daerah; (3) menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan
masalah (solusi); (4) melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya
yang tersedia sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.171

Argumen tentang pentingnya pembangunan daerah dan perencanaan
pembangunan daerah adalah berdasarkan alasan politik, bukan murni alasan
ekonomi. Dalam dimensi alasan politik, perencanaan pembangunan daerah dapat
dilihat sebagai wahana untuk menciptakan hubungan yang lebih baik antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.
Sementara dalam dimensi alasan ekonomi, perencanaan pembangunan dapat
dilihat sebagai wahana mencapai sasaran pengentasan kemiskinan dan sasaran
pembangunan sosial secara lebih nyata di daerah-daerah.172

Dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu
melakukan manajemen pembangunan daerah dengan fokus pengembangan
kawasan. Potensi wilayah diharapkan dapat dioptimalkan sehingga masyarakat
menjadi tuan di atas wilayahnya sendiri dalam satu entitas kawasan pembangunan
tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pembangunan. Tantangan pembangunan yang
semakin luas menyebabkan perlunya pembangunan daerah dan semakin
pentingnya perencanaan pembangunan daerah agar pemerintah daerah dan
masyarakat daerah dapat melakukan pendayagunaan sumber daya yang mereka
miliki secara efisien. Dengan demikian, melalui wahana perencanaan pembangunan
daerah, semua elemen masyarakat daerah (warga negara Indonesia yang

171 Syahroni, Pengertian Dasar dan Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan
Daerah, dalam Jurnal llmiah Visi Perencana (VIP) Volume 1 Nomor 1, Oktober 2001, Lembaga
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan (Institute for Small and Medium Enterprise Empowerment,
ISMEE), Jakarta, hal. 17.

172 Iyanatul Islam, 1999, Regional Decentralization in Indonesia, United Nations Support
Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta.
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berdomisili di suatu daerah) dapat membina hubungan kerja sama (aliansi) di antara
pemerintah dan masyarakat.173

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan syarat-syarat:
(1) Kejelasan data kependudukan, karena penduduk merupakan sasaran

pemanfaatan dari perencanaan pembangunan. Ketidakjelasan data
kependudukan menyebabkan perencanaan pembangunan akan menemui
kesulitan dalam menentukan penyusunan alokasi pembangunan;

(2) Kejelasan batas wilayah administratif yang menjadi jangkauan
perencanaan. Kadang-kadang perencanaan pembangunan daerah
dilakukan pada suatu wilayah yang batas-batasnya tidak jelas.
Ketidakjelasan itu disebabkan oleh kondisi geografis yang kompleks,
misalnya berupa wilayah perairan, wilayah pegunungan, wilayah kepulauan
terpencil, dan seterusnya. Dalam kondisi demikian, perencanaan
pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara murni berdasarkan
wilayah administratif daerah;

(3) Kejelasan pembiayaan. Ketidakjelasan pembiayaan akan menimbulkan
kesulitan dalam menentukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan perencanaan pembangunan. Ketidakjelasan tujuan ini
diakibatkan oleh kesulitan untuk menentukan sumber daya pembangunan
yang hendak dipakai untuk membiayai perencanaan pembangunan;

(4) Kejelasan permasalahan yang dihadapi. Jika permasalahan yang dihadapi
sulit diidentifikasi, perencana pembangunan akan mengalami kesulitan
untuk menentukan pilihan kebijakan. Ketidakjelasan permasalahan yang
dihadapi ini diakibatkan oleh gesekan kepentingan di antara para pengusul
atau karena gesekan kepentingan di antara para pengambil keputusan
politik; dan

(5) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Ketidakjelasan tujuan yang hendak
dicapai akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan siapa yang akan
bertanggung jawab pada pelaksanaan perencanaan pernbangunan.
Ketidakjelasan tujuan ini diakibatkan oleh kesulitan untuk menentukan
sektor pembangunan yang menjadi pilihan pembangunan.174

173 Gunawan Sumodiningrat, 2002, Perencanaan Pembangunan Daerah, Penerbit Perpod,
Jakarta.

174 Rainer Rohdewold, 2000, Local Development Planning, GTZ-USAID, Jakarta.
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Ketika persyaratan tersebut belum dapat dipenuhi, muncul konsep
perencanaan pembangunan regional. Perencanaan pembangunan regional
mengatasi hambatan wilayah administratif, domisili penduduk, dan pembiayaan
pembangunan. Sementara itu, terdapat pula konsep perencanaan pembangunan
kawasan yang mengatasi hambatan ketidakjelasan permasalahan yang dihadapi
dan mengatasi pula ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai, serta mengatasi
hambatan pembiayaan pembangunan.175

Secara umum, perencanaan pembangunan regional adalah langkah-
langkah perencanaan yang dilakukan dalam rangka pembangunan regional.
Pembangunan regional adalah pembangunan yang dilakukan secara komprehensif
pada beberapa daerah melampaui batas-batas wilayah administratifnya yang
bersasaran pada masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah tersebut.
Perencanaan pembangunan kawasan adalah langkah-langkah perencanaan yang
dilakukan dalam rangka pembangunan kawasan. Pembangunan kawasan adalah
pembangunan yang dilakukan untuk suatu sektor tertentu di satu daerah atau lebih
dengan sasaran pada masyarakat yang berdomisili di satu daerah atau lebih.
Berdasarkan cakupan wilayah administratifnya, perbedaan antara pembangunan
daerah, pembangunan regional, dan pembangunan kawasan dapat dilihat dalam
gambar berikut.176

175 Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, Op.Cit, hal. 68-69.
176 Wrihatnolo, 2004, Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Daerah, Bappenas,

Jakarta.
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Pembangunan
Kawasan: apabila
suatu pembangunan
direncanakan,
diorganisasikan,
dilaksanakan,
dikendalikan, diawasi
dan dimanfaatkan oleh
sebagian masyarakat
di daerah pada sektor
tertentu di suatu bagian
dari satu daerah atau
lebih. Penyelenggara
pembangunan kawasan
adalah seluruh unsur
Pemerintah Daerah
yang terlibat atau
dikoordinasikan oleh
unsur Pemerintah
Pusat. Misalnya:
pembangunan sektor
tertentu di suatu bagian
di daerah A, B, D, dan
E.

DAERAH
A

DAERAH
B

DAERAH
C

Pembangunan
Regional: apabila
suatu pembangunan
direncanakan,
diorganisasikan,
dilaksanakan,
dikendalikan, diawasi,
dan dimanfaatkan oleh
pemerintah dan
masyarakat
antardaerah secara
komprehensif (lintas
sektor) melampaui
batas-batas
administratif suatu
daerah. Misalnya:
pembangunan dalam
wilayah administratif
Daerah C dan F.

DAERAH
D

DAERAH
E

DAERAH
F

DAERAH
G

DAERAH
H

DAERAH
I

Pembangunan daerah: apabila suatu
pembangunan direncanakan,
diorganisasikan, dilaksanakan,
dikendalikan, diawasi dan
dimanfaatkan oleh pemerintah dan
masyarakat yang berdomisili di satu
daerah di dalam satu wilayah
administratif. Misalnya: pembangunan
dalam wilayah administratif Daerah.

Gambar 2.3. Perbedaan Pembangunan Daerah, Pembangunan Kawasan dan
Pembangunan Nasional
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Berdasarkan kerangka teoritis yang dibangun dari teori perencanaan
pembangunan nasional dan teori perencanaan pembangunan daerah, perencanaan
pembangunan berdasarkan cakupan wilayahnya secara umum dapat didefinisikan
sebagai berikut:177

(1) Perencanaan pembangunan nasional, yaitu perencanaan yang mencakup
pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah suatu
negara untuk kepentingan seluruh warga negara di seluruh negara yang
diselenggarakan oleh pemerintah nasional.

(2) Perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan yang mencakup
pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah satu
daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga
negara di suatu daerah tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah
daerah tertentu saja.

(3) Perencanaan pembangunan regional, yaitu perencanaan yang mencakup
pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah lebih dari
satu daerah (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk
kepentingan seluruh warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan
perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah
tertentu saja, atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.

(4) Perencanaan pembangunan kawasan, yaitu perencanaan yang mencakup
pembangunan sektor tertentu saja dalam wilayah satu daerah atau lebih
(beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk sebagian warga
negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang
diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau
dikoordinasikan oleh pemerintah nasional.

2.5. Perencanaan Wilayah Pendekatan Pertumbuhan Potensi Daerah

Dalam menghadapi fenomena terpusatnya pembangunan yang diawali
dengan pesatnya pertumbuhan dan perkembangan sentra-sentra pengendalian
pemerintahan di ibukota negara maupun provinsi maupun daerah, sebagai contoh
Negara Republik Indonesia dengan ibukotanya Jakarta yang secara empiris
memberikan peluang kepada segenap lapisan baik penggerak ekonomi maupun

177 Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho D, Op.Cit, hal. 70-71.
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keterkaitan dengan bidang usaha melakukan aktivitas dan kegiatan yang lebih
menghasilkan produktivitas yang tinggi di Jakarta.

Pemda DKI Jakarta dengan kekuatan dan kemampuan fiskalnya dan
dengan adanya feedback (umpan balik) memberikan berupa peluang untuk
dijadikan lahan untuk melakukan aktivitas perekonomian, namun disatu sisi
terbebani dengan beberapa permasalahan antara lain: mengenai pemukiman,
kependudukan, urbanisasi, ketenagakerjaan, pengangguran, ketertiban masyarakat,
penyakit sosial masyarakat, kesehatan, pendidikan, transportasi dan hal-hal lain
yang senantiasa kurang memberi kenyamanan sebagaimana layaknya sebagai
ibukota yang menjadi pusat pemerintahan negara.

Pusat pemerintahan yang diawali dengan berkantornya badan organisasi
Pemerintah Pusat baik lembaga kementerian dan non kementerian yang diikuti
dengan perangkatnya atau satuan kerja (satker) maupun kantor-kantor badan usaha
milik negara (BUMN) maupun sejenisnya yang kesemuanya berada di Jakarta.
Kondisi ini sudah barang tentu di samping memberikan dampak positif juga
memberikan dampak negatif dalam hal keberadaannya terpusat di Jakarta.

Hal ini juga dapat dilihat bahwa badan dan organisasi Pemda DKI Jakarta
kesemuanya juga berada juga di Jakarta dalam aktivitasnya menyelenggarakan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan tugas-tugas pelayanan publik
kepada masyarakat. Tentu tidak saja lokasi yang menjadi wilayah tata ruang DKI
Jakarta yang terbebani akan tetapi mengingat terbatasnya wilayah lokasi Provinsi
Jakarta yang berbatasan oleh wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemda DKI Jakarta adalah memperluas
wilayahnya dengan memperoleh sebagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat dan
Provinsi Banten, namun kebijakan ini seharusnya difasilitasi oleh Pemerintah Pusat
yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan tentang wilayah daerah
provinsi sebagai ibukota negara. Walaupun adanya peluang untuk memperluas
wilayah DKI Jakarta belum tentu dapat dijadikan sebagai penyelesaian masalah,
karena belum ditemukan akar permasalahan yang menjadi pemicu mengapa
Jakarta menjadi tumpuan harapan dari semua sektor pertumbuhan di negara
tercinta ini.
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Untuk menemukan akar permasalahan tersebut sudah waktunya diperlukan
penelitian independen untuk memperoleh penyebab faktor-faktor dan indikator yang
sangat berpengaruh Jakarta menjadi tumpuan harapan dari semua sektor
pertumbuhan di Negara Republik Indonesia. Apabila melakukan suatu penelitian
akan memperoleh hasil yang maksimal dan menemukan akar permasalahan yang
normatif jika dilakukan secara akademik tanpa mengabaikan domein hukum dan
politik, karena berdasarkan pengalaman apabila hasil penelitian terlalu didominasi
oleh hukum dan politik secara kualitatif hasilnya tidak maksimal untuk menghasilkan
pemecahan masalah atau problem solving secara ilmiah.

Hal tersebut akan dapat dijadikan panutan bagi berbagai lapisan
di masyarakat untuk menemukan win-win solution sebelum menetapkan adanya
kebijakan yang akan diambil yang kesemuanya itu akan ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pada prinsipnya bahwa setiap
menetapkan kebijakan hukum sebagai instrumen.

Dengan mencermati Jakarta menjadi tumpuan harapan tersebut bahwa
pelaksanaan pembangunan yang terbaik adalah didasarkan kepada perencanaan
pembangunan dengan mempertimbangkan aspek pemerataan pembangunan dan
potensi wilayah, di mana sesuai ketentuan bahwa Jakarta sebagai ibukota negara
adalah juga sebagai alat pemersatu yang dijadikan ikon bangsa Indonesia. Dengan
begitu besarnya peran Jakarta tersebut, sudah barang tentu keberadaan Jakarta
yang difasilitasi oleh Pemda DKI Jakarta yang terbebani terhadap segala aktivitas
baik di bidang sarana dan prasarana, pengaturan ketertiban pemerintahannya yang
kesemuanya itu termasuk beban sosial dan beban kerja yang setiap tahun
cenderung menghadapi berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai karena
dengan adanya berbagai alternatif pemecahan ternyata timbul lagi permasalahan
baru. Kondisi seperti ini sudah waktunya Pemerintah Pusat dalam hal ini
kementerian terkait dan Pemda DKI duduk bersama, sehingga dapat menemukan
kebijakan terhadap masalah yang ditemukan sehingga tidak memberikan penilaian
kurang baik keberadaan Jakarta sebagai ibukota dari daerah-daerah provinsi lain
di negara ini seperti wilayah barat Sumatera, Kalimantan dan wilayah timur
Sulawesi, Maluku, NTB, NTT dan Papua.

Dalam buku ini penulis mencermati dari aspek perencanaan wilayah melalui
pendekatan pertumbuhan potensi daerah yang didasari terhadap potensi daerah
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yang memiliki nilai-nilai historis dan karakteristiknya di Indonesia. Oleh karenanya
dalam mengkaitkan kegiatan perencanaan wilayah yang dalam implementasinya
dilaksanakan pembangunan dan pengembangan wilayah di setiap daerah dengan
memprioritaskan perhatian dari aspek pertumbuhan potensi dengan mencermati
dari pilar-pilar penopang pembangunan seperti geografi, ekonomi, perencanaan
kota dan lokasi. Bahkan untuk melengkapi pilar-pilar tersebut diperlukan enam pilar
penopang tambahan seperti: Analisis Biogeofisik, Analisis Kelembagaan, Analisis
Ekonomi, Analisis Sosial, Analisis Lingkungan dan Analisis Lokasi.

Dalam hubungan dengan pilar-pilar penopang tersebut maka wilayah
Indonesia yang telah memiliki karakter atau potensi-potensi pertumbuhan, maka
dengan tidak mengurangi kewenangan Pemerintah Pusat yang tidak diserahkan
kepada daerah Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal
nasional; dan agama) bahwa keberadaannya tetap di Jakarta. Namun, untuk pusat
pengendalian pemerintahan di luar urusan pemerintahan pusat di atas masih
dimungkinkan untuk didistribusikan kantor pengendaliannya, sebagai contoh
kementeriannya berkedudukan di daerah sesuai dengan pertumbuhan dan potensi
daerah tersebut. Sebagai contoh: untuk sektor pertambangan migas berkedudukan
di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, sektor pertambangan umum
di Jayapura Provinsi Papua, sektor perikanan dan kelautan berkedudukan
di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sektor budaya dan pariwisata berkedudukan
di Denpasar (Bali), sektor pendidikan berkedudukan di Yogyakarta Provinsi DI
Yogyakarta, sektor perindustrian berkedudukan di Surabaya Provinsi Jawa Timur,
sektor perdagangan di Batam Provinsi Riau Kepulauan, sektor kehutanan
di Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sektor pertanian dan hortikultura
di Gorontalo dan sektor perkebunan di Medan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga
dapat diikuti oleh daerah otonom baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan
melihat karakteristik dan potensinya masing-masing daerah.
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2.6. Hambatan-hambatan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa hal yang selama ini sering menjadi kendala dalam proses
perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi tiga
macam, yaitu kendala politis, kendala sosio-ekonomi dan kendala budaya/kultur.178

Kendala politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya
kepentingan-kepentingan politik yang mendompleng pada substansi perencanaan
pembangunan. Ini merupakan kendala yang cukup sulit untuk dihindari, karena
biasanya datang dari adanya tarik menarik kepentingan di antara elite politik dan
elite penguasa (birokrasi) yang memiliki kekuatan (power) dalam mempengaruhi
kebijaksanaan pemerintah. Di negara-negara berkembang, kendala ini boleh
dikatakan cukup dominan, sehingga cara mengatasinya pun tidak mudah. Cara
yang efektif untuk mengatasi kendala ini tergantung pada tingkat integritas moral
yang dimiliki oleh kelompok elite tersebut. Kemudian adanya sistem yang lebih
terbuka dan mendorong bagi terciptanya masyarakat yang kritis, terbuka,
berkemampuan, sehingga mampu melakukan kontrol terhadap pemerintah dan elite
politiknya. Di samping itu tingkat partisipasi masyarakat pun dapat menjadi alternatif
yang diperlukan untuk meminimalisir kendala tersebut.179

Kondisi sosio-ekonomi masyarakat juga menjadi kendala yang dapat
mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi sosio-ekonomi
biasanya mencerminkan kemampuan finansial daerah. Padahal kemampuan
finansial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik.
Hasil perencanaan harus dilaksanakan/diimplementasikan dan pada tahap
pelaksanaan inilah dukungan dana yang memadai sangat dibutuhkan. Oleh
karenanya wajar bila kekuatan ekonomi masyarakat daerah juga menjadi faktor
penting bagi terlaksananya pembangunan. Riant Nugroho180 menjadikan kekuatan
ekonomi daerah ini sebagai syarat bagi terlaksananya otonomi daerah.

178 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah:
Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta, hal. 349.

179 Ibid.
180 Riant D Nugroho, 2000, Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi: Kajian dan

Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT. Elex Media Kompetindo, Jakarta.
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Selanjutnya budaya/kultur yang dianut oleh masyarakat juga bisa menjadi
faktor penghambat bagi proses perencanaan pembangunan. Apabila kultur ini tidak
diberdayakan dan diarahkan ke arah yang positif secara optimal akan sangat
mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai pada tahap
implementasinya. Nilai-nilai budaya primordialisme, parokhialisme, etnosentrisme,
patron-client yang cenderung masih melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia,
harus dikendalikan dengan baik dan diarahkan menjadi faktor pendukung
pembangunan, sehingga pembangunan dilaksanakan dengan nilai-nilai positif yang
religius, tenggang rasa, gotong royong, dan sebagainya. Janganlah pembangunan
dimanfaatkan sebagai alat politik atau alat kekuasaan untuk meraih kepentingan-
kepentingan tertentu dan kelompok tertentu, melainkan harus diarahkan pada nilai-
nilai kebangsaan yang lebih luas dengan menumbuhkan rasa memiliki yang
diimbangi dengan sifat dan rasa tanggung jawab yang berskala nasional
(nasionalisme).181

Mewujudkan hal-hal positif dalam proses pembangunan daerah yang
dimulai sejak dari proses perencanaannya dapat menjadi tantangan tersendiri bagi
bangsa Indonesia atau bahkan bagi negara-negara berkembang pada umumnya.
Di Indonesia, kita memiliki konsep, teknik, dan strategi yang relatif baik, tetapi pada
tahapan implementasinya selalu gagal. Dan bila hal ini terus dibiarkan, dapat
dipastikan bahwa bangsa dan negara ini tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya
dari kegagalan demi kegagalan, yang timbul dari lingkaran gelap (black cycle) suatu
sistem. Keberhasilan yang diperoleh terkesan menjadi keberhasilan semu ibarat
fatamorgana. Oleh karena itu dalam konteks ini diperlukan komitmen dan
konsistensi terhadap apa yang sudah direncanakan dan menerapkannya dengan
penuh rasa tanggung jawab.182

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa alternatif
dalam upaya menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana dituangkan
dalam mukaddimah UUD 1945. Beberapa alternatif tersebut antara lain meliputi:183

1. Pelaksanaan proses pembangunan bangsa dan negara hendaknya dimulai
dari lingkungan pembangunan daerah yang didasari oleh nilai-nilai budaya
masyarakat daerah dalam konteks; masyarakat negara. Sistem

181 Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, Op.Cit, hal. 350.
182 Ibid.
183 Ibid, hal. 350-353.
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desentralisasi harus benar-benar diterapkan dengan filosofi demokratis,
partisipatif, dan proporsional di mana pembangunan di daerah harus
disesuaikan dengan kemampuan daerah itu sendiri. Jangan dipaksakan
untuk meraih suatu keberhasilan sekaligus; tanpa mempertimbangkan
kemampuan dan potensi serta kondisi lingkungan yang dimiliki. Hal ini
harus mulai dipertimbangkan sejak dari proses perencanaan yang matang.

2. Dalam proses desentralisasi yang demokratis dan partisipatif, diperlukan
dukungan yang kuat dari sumber daya daerah terutama dari sisi
kualitasnya, terutama kualitas sumber daya manusianya. Kualitas di sini
tidak sekadar kemampuan dan keahlian dari segi konseptual maupun
praktis saja, melainkan juga kualitas dalam integritas, moral, dan komitmen;
terlebih lagi kualitas dari para pemimpinnya. Tanpa hal ini, sebaik apa pun
sistem yang ada hanya akan menjadi hiasan dokumen pembangunan dan
simbol-simbol keteraturan yang demokratis partisipatif tapi tidak pernah
terimplementasikan dengan baik. Sinkronisasi antara konsep dan praktek
serta integritas moral harus berjalan sebagai satu kesatuan yang utuh.

3. Konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati
bersama harus dijaga dan dipelihara oleh semua pihak. Diperlukan adanya
law enforcement (penegakan hukum) terhadap bentuk-bentuk pelanggaran
sekecil apa pun tanpa pandang bulu. Peran aparat hukum, elite politik dan
elite birokrasi menjadi faktor utama dalam penegakan ini. Masyarakat pada
prinsipnya akan mengikuti meskipun kecenderungan untuk mencari
celah/peluang pelanggaran selalu ada. Tapi bila ketegasan dan konsistensi
tetap dipelihara, maka kecenderungan itu akan dapat diatasi.

4. Memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh
komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses
pembangunan, menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi derajat
keberhasilan pembangunan. Rasa keadilan masyarakat harus benar-benar
dijaga dan ditumbuhkan secara optimal, karena timbulnya hal-hal yang akan
menjadi kendala dalam pembangunan biasanya terjadi karena adanya
ketidakseimbangan atas rasa keadilan yang berkembang di dalam
masyarakat.
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Adanya filosofi yang dikembangkan dalam pembangunan, yaitu bahwa
membangun daerah adalah membangun masyarakat, oleh karena itu fokus
pembangunan ditetapkan pada pemberdayaan masyarakat secara optimal dan
proporsional.

Salah satu indikator utama melihat/mengukur berhasil tidaknya suatu
proses pembangunan adalah sampai sejauhmana atau seberapa besar tingkat
kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Secara langsung dapat dilihat dari bagaimana masyarakat dapat
menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mudah, seperti listrik, air bersih, BBM,
sarana dan prasarana perhubungan/transportasi, dan sebagainya.

Pemenuhan kebutuhan tersebut akan mengarah pada tingkat kepuasan
masyarakat, yang dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah. Untuk dapat mencapai hal itu, konsep pembangunan
sejak dari perencanaan harus diarahkan pada perwujudan pusat-pusat pelayanan
secara adil dan merata.

1. Analisis Fungsi Wilayah
Analisis fungsi wilayah, atau sering disebut juga dengan analisis fungsi,

adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah
perencanaan, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat,
untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut. Melalui
analisis fungsi akan diketahui tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan
yang ada dengan distribusi penduduk di suatu daerah. Apakah ada penumpukan
fasilitas pelayanan di wilayah-wilayah tertentu atau sudah tersebar secara merata.
Apakah fasilitas yang ada sudah sesuai dengan fungsinya atau belum. Fungsi di sini
adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik
milik pemerintahan maupun milik swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan
(customer).

Karena itu dalam melakukan analisis fungsi, perencanaan hendaknya tidak
terfokus keadaan suatu objek secara fisik saja, melainkan harus benar-benar dilihat
dan dianalisis pemanfaatannya, apakah dapat berfungsi atau tidak. Jika masih
berfungsi, apakah sesuai dengan peruntukkannya atau telah berubah fungsi. Hal-
hal inilah yang perlu diperhatikan dalam analisis fungsi, sehingga dapat tergambar
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kekuatan-kekuatan mendasar yang dimiliki oleh suatu wilayah pemukiman, yakni
kekuatan yang menyangkut fasilitas pelayanan yang dimilikinya.

Berbeda dengan analisis demografis (kependudukan), yang memberikan
tambahan wawasan kepada perencana mengenai kecenderungan pembangunan
pola-pola pemukiman yang dilihat berdasarkan data-data penduduk (yang sangat
sedikit bahkan kurang memberikan informasi tentang kondisi sosial ekonomi)
analisis fungsi memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-masalah
fasilitas pelayanan yang ada, sebagai suatu keadaan mendasar yang terkait dengan
masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomi anglomerasi (penumpukan).

Ekonomi anglomerasi, menurut Jessen, memiliki peran penting dalam
pembangunan seperti yang diungkapkannya sebagai berikut:

“Anglomeration economies play an important role in dedelopment. The
extensive range of services and the concentration of economic activities
stimulates information and exchange. The economic specialisation
increases efficiency and income. A good access to market outlets, to the
financial system and to a broader labour market reduces productions costs
and increases income and finally the welfare”. (Ekonomi penumpukan
berperan penting dalam pembangunan. Banyaknya pelayanan dan
konsentrasi kegiatan ekonomi merangsang informasi dan pertukaran.
Spesialisasi ekonomi meningkatkan efisiensi dan pendapatan. Akses yang
baik terhadap pasar, sistem keuangan dan pasar tenaga kerja yang lebih
luas, mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan dan
akhirnya kesejahteraan).184

Dalam proses PPD, analisis fungsi merupakan suatu alat yang efektif untuk
melihat kerangka-kerangka umum seperti tersebut di atas; dan secara efektif dapat
digunakan untuk melihat kegiatan ekonomi masyarakat yang dikonsentrasikan
dalam suatu area tertentu pada lingkungan wilayah pembangunan, sehingga
memudahkan para perencana untuk menentukan prioritas-prioritas yang mendorong
masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan secara mudah.

184 Jenssen, 1998, hal. 125, dalam Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah, Op.Cit, hal.
111.
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2. Analisis Indeks Sentralitas
Melakukan analisis fungsi dengan menggunakan Analisis Indeks Sentralitas

(Centrality Index Analysis), pada dasarnya dimaksudkan untuk memperoleh
informasi yang hampir sama dengan alat analisis fungsi lainnya. Analisis Indeks
Sentralitas juga dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarkhi pusat-pusat
pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa
banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk
yang dilayani serta seberapa besar frekwensi keberadaan fungsi menunjukkan
jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu, sedangkan
frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang kemungkinan dapat
dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu.

Pembuatan analisis ini hampir sama dengan pembuatan analisis pola
pemukiman dan skalogram. Yang membedakan ialah bahwa pada alat ini dilakukan
penilaian berdasarkan bobot dari setiap jenis fungsi yang ada, sehingga disebut
juga dengan indeks sentralitas terbobot.

3. Skalogram
Metode ketiga yang dapat digunakan untuk melakukan analisis fungsi

adalah metode skalogram, yang merupakan metode paling sederhana karena hanya
menunjukkan daftar dari komponen-komponen pendukungnya. Komponen-
komponen yang dibutuhkan meliputi:

1. Data pemukiman wilayah yang ditinjau;
2. Jumlah penduduk/populasi masing-masing pemukiman;
3. Data fungsi/fasilitas pelayanan yang terdapat pada setiap pemukiman.


