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ABSTRAKSI 

 
Atmosfir desentraliasi demokrasi menghadirkan sebuah fenomena menarik 

seputar menguatnya tuntutan partisipasi di aras lokal. Partisipasi itu, dalam 
perjalanannya, termuat secara legal dalam dua landasan hukum, yakni PP RI No. 8 
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 
Tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008. Di sanalah partisipasi diatur 
sedemikian rupa sehingga memiliki semangat perencanaan pembangunan di level 
daerah yang harapannya dapat memadukan pendekatan top-down dan bottom-up. 
Penelitian ini memfokuskan diri pada upaya untuk menganalisis dua landasan 
hukum tersebut dari kacamata teori dan praktik demokrasi deliberatif dimana 
partisipasi yang berbasis pada komunikasi intersubjektif menjadi jantung dari 
negara modern yang demokratis. 

Dalam penelusuran analisis itu, terdapat temuan-temuan yang agak 
mencengangkan. Bahwa Musrenbang ternyata masih kental nuansa top-downnya 
sehingga masih tidak laik disetarakan dengan teori maupun praktik demokrasi 
deliberatif. Nuansa top-down  itu meliputi penyusunan rencana awal, 
pengendalian hingga evaluasi yang kesemuanya masih sangat elitis. Dalam hal 
penyusunan rencana awal bagi perencanaan pembangunan, baik RPJPD, RPJMD 
maupun RKPD, dilakukan oleh Bappeda. Dalam hal pengendalian, para pejabat 
dari level kementerian dalam negeri hingga bupati/walikota dengan melibatkan 
Bappeda. Dalam kesemua tahap itu, masyarakat terlibat namun cenderung hanya 
sebagai pemberi masukan. Sedangkan dalam hal evaluasi, otoritas terbesar tetap 
berada di tangan para pejabat terkait di setiap level pemerintahan. Masyarakat 
memiliki celah untuk mengevaluasi sebatas ketika memiliki data informasi yang 
akurat. Dengan kata lain, masyarakat akan kesulitan untuk turut serta 
mengevaluasi perencanaan yang telah dilakukan karena standar akurasi informasi 
tetap ditentukan oleh pemerintah. 

Walhasil, dengan menggunakan perangkat analisis structures and 
meanings analysis, penelitian tesis ini menegaskan bahwa standar-standar 
demokrasi deliberatif perlu untuk didesakkan ke dalam landasan hukum yang 
mengatur partisipasi dalam perencanaan pembangunan sehingga keputusan-
keputusan yang dihasilkan dalam perencanaan itu lebih bisa mencerminkan 
aspirasi dari masyarakat. Bagaimanapun, demokrasi pada dasarnya adalah 
regierung der regierten (pemerintahan dari mereka yang diperintah). 
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