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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Desentralisasi telah menjadi pilihan kebijakan di beberapa Negara 

berkembang dunia. Alasan utama beberapa Negara berkembang untuk mengadopsi 

kebijakan desentralisasi adalah untuk mencapai alokasi penyediaan barang-barang 

dan pelayanan publik yang lebih efisien, menciptakan pemerintahan yang memiliki 

gerakan responsibility dan accountability, serta mendorong jalannya proses 

demokratisasi di daerah. Ada tiga perspektif yang digunakan dalam memahami 

desentralisasi. Pertama, perspektif politik. Di dalam perspektif ini, desentralisasi 

ditempatkan dalam konteks relasi antara pemerintah pusat dan daerah serta 

penguatan demokrasi di daerah. Kedua, perspektif administrasi. Di dalam 

perspektif ini, desentralisasi dibahas dalam konteks pembagian kewenangan antara 

lembaga-lembaga atau agen-agen di pemerintahan daerah. Ketiga, perspektif 

ekonomi, di dalam perspektif ini, desentralisasi dipahami dalam dua hal; berkaitan 

dengan pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah pusat dan daerah 

(desentralisasi fiskal), dan privatisasi pelayanan publik1. 

Konsep desentralisasi merujuk pada mekanisme formal dan informal serta 

aturan yang mengalokasikan wewenang dan sumber daya ke bawah di antara 

berbagai tingkat pemerintah. Desenralisasi selalu terkait dengan pemerintahan lokal 

dalam merespon kebutuhan rakyat, dan memiliki tanggung jawab (akuntabilitas 

                                                 
1 Marijan, Kacung, 2010, Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru), 
Jakarta: PT. Kencana, Hal. 139 
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politik dan administratif)2. Desentralisasi pemerintahan sesungguhnya menjadi 

prasyarat mutlak dalam perjalanan otonomi daerah dan demokrasi pemerintahan. 

Dalam encyclopedia of the social sciences, desentralisasi adalah penyerahan 

wewenang dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang 

lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun 

administratif. Di dalam ensiklopedia tersebut, dikemukakan bahwa desentralisasi 

merupakan kebalikan dari sentralisasi3. 

Skema desentralisasi yang mulai diberlakukan pada permulaan era reformasi 

memberi dampak yang besar bagi tata perencanaan pembangunan daerah. Sistem 

perencanaan pembangunan yang pada awalnya bersifat top-down, berubah lambat 

laun menjadi bottom-up melalui beberapa perangkat hukum yang dibangun selama 

era rezim pemerintahan reformasi. Proses perencanaan pembangunan yang bersifat 

top down sering dipandang sebagai proses yang bertentangan dengan konsep 

reformasi, yang mendasarkan pada partisipasi masyarakat yang bersifat bottom 

up. Hasilnya, proses perencanaan berbasis Musrenbang (Musyawarah Rencana 

Pembangunan) secara berjenjang tersebut mempengaruhi model penganggaran 

yang digunakan. Dalam upaya menyusun dokumen perencanaan UU 

mensyarakatkan untuk dilakukan proses perencanaan secara komprehensif dan 

lintas pemangku kepentingan (stakeholder). 

Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan roda otonomi daerah 

menjadi semakin stabil, dan pemerintah daerah memiliki otoritas untuk 

menjalankan urusan-urusan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Otoritas 

                                                 
2 Aminah, Siti, 2014, Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal, Jakarta: PT. Kencana, Hal. 35 
3 Sarundajang, 2010, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hal. 
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pemerintah daerah adalah mengurus segala bentuk kebutuhan daerahnya. Urusan 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah menyangkut bidang kesehatan, pendidikan 

dasar-menengah, dan pembangunan infrastruktur. Tentu saja, program tersebut bisa 

dilakukan dengan adanya lembaga yang berperan sebagai koordinator, yaitu Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Di dalam undang-undang nomor 25 

tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), 

perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia4. Selanjutnya dalam Bab 1 Pasal ayat 3, disebutkan bahwa Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka 

panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam pasal 33 

ayat 3 dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan 

daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. 

Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk 

leluasa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sendiri yang bersifat 

lokal. Pemerintah daerah mempunyai kewengan menyelenggarakan urusan 

pemerintah yang sangat luas dan utuh. Makna kata luas disini memiliki arti bahwa 

pemerintah daerah di dalam menyelenggarakan semua urusan kedaerahannya 

sesuai dengan potensi yang dimiliki tanpa adanya campur tangan dari pemerintah 

pusat. Sementara makna kata utuh dapat diartikan bahwa daerah diberi kepercayaan 

penuh untuk mengatur dan mengurus semua urusan yang menjadi kewenangannya 

                                                 
4 UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) 
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tersebut mulai dari perencanaa, pelaksanaannya dan evaluasinya. Sehingga di sisi 

lain daerah dituntut untuk mampu membuat perencanaan pembangunan secara 

mandiri. Sesuai dengan era yang bersifat demokratis, pembuatan perencanaan 

pembangunan juga tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi. Perencanaan tidak 

lagi menganut pada pendekatan yang bersifat top down, tetapi menggunakan 

pendekatan yang bersifat bottom up, yaitu dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat. 

Kondisi demikian memicu munculnya konflik yang terjadi baik di lintas 

stakeholder maupun potensi konflik pada tataran proses penyusunannya. Beberapa 

fakta yang muncul sebagian besar daerah belum mampu untuk mengakomodasi 

aspirasi di tingkatan lokal. Di sisi lain, Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) 

memiliki kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan, pengelolaan anggaran 

dan pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain terjadi perubahan paradigma 

sistem perintahan, baik ditingkat pusat, provinsi, dan daerah (kabupaten dan 

kotamadya). Perubahan tersebut menuntut paradigma baru dalam perencanaan 

pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat 

desentralisasi membuka era baru bagi pemerintahan daerah. 

Era pemerintah daerah di Indonesia merupakan sebuah peluang bagi masing-

masing daerah untuk mampu menunjukkan kinerja guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di wilayahnya, sehingga akan mampu tercipta unsur good 

local governance. Perwujudan good local governance di negara kita telah didukung 

oleh political will dari pemerintah melalui implemetasi kebijakan otonomi daerah. 

Otonomi daerah telah memberi peluang kepada pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat menjadi lebih berdaya. Pada gilirannya nanti, keberdayaan ini akan 
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menjadi fondasi yang kokoh bagi perwujudan good local governance di Indonesia. 

Untuk itu, perlu diciptakan kondisi kompetitif di antara lembaga pemerintah dan 

swasta, antara swasta dengan swasta atau antara lembaga pemerintah baik yang 

menyangkut kualitas pelayanan maupun mutu hasil kerja. 

Pemerintahan daerah dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan publik, harus pula diiringi dengan penerapan prinsip 

good governance (tata pemerintahan yang baik). Good governance merupakan 

proses penyelenggaraan kekuasaan dalam menyediakan barang dan jasa publik 

(public goods dan services.). sementara itu, prinsip-prinsip good governance antara 

lain adalah prinsip efektifitas (effectiveness), keadilan, (equity), Partisipasi 

(participation), Akuntabilitas (accountability) dan tranparansi (transparency). 

Pada sisi lain, pemerintah daerah atau lokal sebagai lembaga negara yang 

mengemban misi pemenuhan kepentingan publik dituntut pula 

pertanggungjawaban terhadap publik yang dilayaninya, artinya pemerintah lokal 

harus menjalankan mekanisme pertanggungjawaban atas tindakan dan 

pekerjaannya kepada publik yang acapkali disebut menjalankan prinsip 

akuntabilitas (accountability). 

Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan 

menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, 

masyarakat madani, dan swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik 

perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam Negara, agar semua 

pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan 

dari dialog, kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun 

ekonomi rakyat pasti tersumbat. Pola dan proses pelaksanaan good governance di 
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setiap kabupaten/kota yang melibatkan peran dan peranan pemerintah daerah, 

swasta dan masyarakat akan mampu memberikan implikasi sangat bermakna 

terhadap upaya peningkatan kondisi good governance. Dengan menerapkan 

prinsip-prinsip good governance, pemerintah daerah diharapkan mampu 

menggunakan dan melaksanakan kewenangan politik, ekonomi dan administratif 

dengan baik. Selain itu, dalam prakteknya harus ada dukungan komitmen dari 

semua pihak yaitu negara (state), pemerintah (government), swasta (private) dan 

masyarakat (society). 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah 

adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom5. Otonomi daerah 

merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Secara umum, fungsi pemerintah daerah yang mengelola masyarakat lokal 

merupakan sebuah bentuk pelayanan terhadap warga yang tinggal di daerah 

tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kesehatan, pendidikan, 

pendirian fasilitas umum maupun publik, pasokan air bersih, dan beberapa 

                                                 
5 UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 2 & 3 
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infrastruktur lainnya. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas 

dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, maupun pelaksanaan pembangunan. 

Hal semacam itulah yang menuntut adanya paradigma baru dalam perencanaan 

pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat 

desentralisasi membuka era baru bagi pemerintahan daerah. Karena sesungguhnya 

pembangunan merupakan proses perubahan yang bersifat dinamis, sehingga 

memungkinkan terjadi pergeseran peran stakeholders termasuk peran pemerintah, 

swasta dan masyarakat. Fungsi peran yang telah ditetapkan perlu selalu dikaji ulang 

(review), agar fungsi peran dan peranan yang dilaksanakan memberikan konstribusi 

yang lebih berarti bagi stakeholders lain maupun pada proses pembangunan. 

Salah satu yang menjadi amanat UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), adalah Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD berpedoman  pada  

Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah  (RPJPD)  serta  memperhatikan  

Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional. RPJMD adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, 

misi, dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan nasional, 

kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, program-program dan kegiatan 

pembangunan. RPJMD  sebagai  bagian  dari  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  

Nasional  memuat penjabaran  dari  visi,  misi, tujuan, sasaran dan  program  Kepala  

Daerah  ke  dalam  strategi  pembangunan daerah, kebijakan  umum, program 

prioritas, dan arah kebijakan  keuangan daerah. 

RPJMD disusun dengan memperhatikan  kondisi  internal  dan  eksternal  

wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis melalui analisis Strengths, 
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Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT). Analisis terhadap kondisi 

internal  wilayah  akan  menemukenali  potensi  wilayah  yang  dimiliki  dan  

masalah  yang  dihadapi. Kondisi internal wilayah meliputi kondisi fisik  dan  

lingkungan,  perekonomian  wilayah,  keuangan  daerah,  kependudukan,  sosial  

budaya, sarana dan prasarana wilayah, pemerintahan  dan keamanan dan politik. 

Sedangkan kondisi eksternal wilayah akan menjadi peluang dan  tantangan bagi 

pengembangan wilayah daerah yang bersangkutan. Faktor eksternal wilayah 

meliputi kondisi eksternal baik regional, nasional dan internasional yang 

mempengaruhi kondisi wilayah. 

Peneliti tertarik menulis RPJMD Kota Mojokerto karena terdapat beberapa 

alasan, seperti kondisi geografis wilayah. Dilihat dari kondisi geografis wilayah, 

Kota Mojokerto memiliki 2 kecamatan dan 18 kelurahan. Jumlah kecamatan dan 

kelurahan tersebut dianggap relatif kecil jika dibandingkan dengan kota-kota lain 

yang ada di Jawa Timur. Tetapi dengan volume yang kecil itu, Kota Mojokerto 

dianggap mudah untuk melakukan akses komunikasi dan koordinasi dalam rangka 

pelaksanaan pemerintahan. Letak geografisnya pada jalur transportasi regional 

lintas selatan yang menghubungkan Surabaya-Jogjakarta-Jakarta serta menjadi 

bagian dari wilayah Gerbangkertasusila, menyebabkan Kota Mojokerto memiliki 

posisi yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan 

pembangunan di Jawa Timur dan berperan utama sebagai pusat aktivitas ekonomi 

dan jasa bagi wilayah belakangnya (hinterland), yaitu Kabupaten Mojokerto dan 

sekitarnya. 

Gambaran diatas memberikan asumsi kepada peneliti bahwa dengan kota 

mini yang hanya berisikan 2 kecamatan dan 18 kelurahan, membuat Kota 
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Mojokerto untuk bisa melaksanakan proses perumusan RPJMD melalui 

Musrenbang secara demokratis, tentunya melalui tahapan Musrenbang tingkat 

kelurahan, kecamatan, sampai kota. Karena sesungguhnya, salah satu hal yang 

paling mendasar dari sistem demokrasi adalah adanya keterlibatan warga yang 

diciptakan melalui forum-forum, dimana warga berkesempatan mendiskusikan dan 

mencoba untuk mempengaruhi keputusan yang bersifat publik. Selain itu, Kota 

Mojokerto memiliki 34 SKPD6, dan dengan potensi tersebut, maka kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bisa lebih maksimal. 

RPJMD Kota Mojokerto  Tahun 2014-2019  merupakan produk perencanaan 

jangka menengah tahap  kedua  dari  pelaksanaan  RPJPD  Kota  Mojokerto  Tahun  

2005-2025  yang  mengamanatkan adanya  upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  

publik,  pengembangan  kompetensi  SDM, pengembangan produk dan jasa 

unggulan, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur sektor unggulan. 

RPJMD  disusun  bersama  para  pemangku  kepentingan  berdasarkan  peran  dan 

kewenangan  masing-masing,  mengintegrasikan  rencana  tataruang  dengan  

rencana pembangunan  daerah. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  

Tahun  2008  tentang    Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan, Pengendalian  dan  

Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah,  dokumen  RPJMD  

ditetapkan dengan Peraturan Daerah  paling lama 6 (enam)  bulan setelah kepala 

daerah dilantik, melalui 6 (enam)  tahapan sebagaimana diatur dalam Permendagri 

No. 54 Tahun 2010 tentang  Pelaksanaan  Peraturan Pemerintah (PP)  No.  8  Tahun  

2008  tentang  Tahapan,  Tatacara  Penyusunan, Pengendalian,  dan  Evaluasi  

Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah. 

                                                 
6 Kota Mojokerto Dalam Angka Tahun 2013 
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Keberadaan RPJMD Kota Mojokerto merupakan penjabaran dari visi misi 

kepala daerah yang telah dikampanyekan melalui Pilkada Kota Mojokerto. Visi 

misi yang merupakan janji kampanye kepada rakyat tersebut kemudian 

disinergikan melalui proses perencanaan secara top down (teknokratik) dan bottom 

up (partisipatif) berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Proses 

perumusaan dokumen RPJMD yang komplek tersebut kemudian diundangkan 

untuk  menjadi  patokan  kerja  bagi  Kepala  Daerah  terpilih dalam melaksanakan  

tugas-tugasnya  selama  5  (lima)  tahun  mendatang. 

RPJMD akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Untuk 

itu, meskipun RPJMD bermula dari rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan 

Rencana Indikatif Program pasangan Kepala  Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  

terpilih,  matriks  rencana  program  5  (lima)  tahunan  yang diuraikan  di  dalam  

dokumen  adalah  hasil  kesepakatan  seluruh  unsur  pelaku  pembangunan daerah, 

dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan 

provinsi. 

Dari uraian di atas, peneliti melihat adanya proses politik yang panjang antara 

pihak walikota terpilih, SKPD, DPRD, dan masyarakat. Karena dengan mengacu 

kepada proses politik yang dilakukan secara top down dan bottom up, maka tidak 

mudah bagi walikota terpilih untuk memuluskan langkah dengan membuat 

beberapa program sesuai dengan visi misi nya, karena pihak SKPD juga memiliki 

acuan yang didasarkan kepada RPJPD Kota Mojokerto. Selain itu, proses bottom 

up yang dilaksanakan untuk merumuskan RPJMD melalui Musrenbang juga tidak 

dilakukan secara mudah. Karena sesungguhnya pihak partisipatif (masyarakat) 
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dalam setiap Musrenbang hanya melihat persoalan yang Nampak di hadapan 

mereka, dan meminta pihak walikota terpilih dan SKPD untuk segera turun 

menangani persoalan tersebut. Tetapi berbeda dengan pihak walikota dan SKPD, 

mereka dituntut untuk mampu memikirkan bagaimana proses dan penataan 

pembangunan Kota Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun ke depan.  

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses perencanaan 

partisipatif dibangun dalam rangka penyusunan RPJMD 2014-2019 Kota 

Mojokerto, serta faktor-faktor politik yang mempengaruhi proses perencanaan 

partispatif. Selama ini, kajian-kajian tentang pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lebih banyak ditinjau dari perspektif 

admistrasi publik. Karena kajian RPJMD dalam ranah politik kebijakan masih 

jarang ditemui. Untuk mengisi kekosongan kajian ini, peneliti berusaha membahas 

penyusunan RPJMD dari sisi analisa perencanaan partisipatif dalam penyusunan 

RPJMD 2014-2019 di Kota Mojokerto untuk mewujudkan good local governance. 

Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas nantinya dapat dijadikan ukuran 

keberhasilan perencanaan parsitipatif dalam ranah desentralisasi di Indonesia. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari pemaparan dan kenyataan di atas, maka permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah:  

1. Faktor-faktor politik apa saja yang mempengaruhi proses penyusunan 

RPJMD 2014-2019 Kota Mojokerto? 
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2. Bagaimana proses perencanaan partisipasi dibangun dalam penyusunan 

dokumen RPJMD 2014-2019 Kota Mojokerto dalam mewujudkan good local 

governace? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan faktor-faktor politik apa saja yang mempengaruhi proses 

penyusunan RPJMD 2014-2019 Kota Mojokerto  

2. Menjelaskan proses partisipasi dibangun dalam penyusunan dokumen 

RPJMD 2014-2019 Kota Mojokerto dalam mewujudkan good local 

governance. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Menghasilkan analisis akademis dan tersedianya data serta informasi bagi 

peneliti dan akademisi dalam ilmu pengetahuan dan pengembangan konsep 

tentang studi partisipatif planning dalam pelaksanaan RPJMD 2014-2019 di 

Kota Mojokerto untuk mewujudkan good local governance.  

2. Secara Praktis 

Menghasilkan bahan kajian yang dapat diimplementasikan untuk 

memberikan masukan kepada Pemerintah,  baik Pemerintah Pusat (secara 

nasional) dan Pemerintah Kota Mojokerto serta para pemangku kepentingan 

(stakeholder) perencanaan pembangunan yang ada, untuk terus 

meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan RPJMD 2014-2019 di Kota 

Mojokerto demi mewujudkan good local governance. Dan juga hasil 
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xii 

penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi kebijakan, agar 

program-program perencanaan pembangunan Kota Mojokerto dapat disusun 

secara lebih tepat sasaran, tepat metode dan sesuai dengan tujuannya. 

Sehingga pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera bukan 

lagi sekedar wacana, namun sudah menjadi komitmen bersama khususnya 

bagi para pengambil dan pelaksana kebijakan publik. 
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