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Abstrak 

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitanmerupakan kebutuhan yang paling 

besar bagi masyarakatnya, tetapi kemampuan membangun jalan dinilai tidak sebanding 

dengan besarnya kebutuhannya.Dalam hal ini, penting untuk mengetahui bagaimana 

kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur jalan diputuskan khususnya mengenai proses 

pemilihan prioritas dalam pembangunan infrastruktur jalan itu sendiri beserta siapa saja 

pihak-pihak yang dilibatkan serta bagaimana interaksinya. Untuk mendukung pembahasan 

tersebutlah, maka penulis menggunakan kerangka teori pengambilan keputusan (Decision 

Making) dimana menurutClinton J. Andrews, pengambilan keputusan merupakan suatu 

pilihan rasional untuk menentukan suatu keputusan publik yang dimulai dengan 

mengeksplorasi dimensi substantif dan prosedural. Dari penelitian yang telah dilakukan, 

maka penulis memperoleh hasil jika pembuatan prioritas dalam pembangunan menjadi 

penting sebagai landasan pembangunan yang memang dibutuhkan. Selain itu seluruh pihak 

atau kepentingan yang terlibat dalam proses pembangunan memang saling berinteraksi serta 

bekerjasama untuk mewujudkan suatu pembangunan yang sesuai cita-cita bersama, tetapi 

mereka tetap  menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, dengan menilik kondisi, 

potensi wilayah, hingga penyesuaian  prioritas per lembaga daerah.  

Kata Kunci : Infrastruktur, Pengambilan Keputusan, Kebijakan, Jalan, Politik 

Pembangunan  

 

Abstract 

The construction of road infrastructure in Pacitan Regency is the greatest need for the 

community, but the ability to build roads is assessed to be not proportional to the size of its 

needs. In this case, it is important to know how the policy regarding road infrastructure 

development was decided specifically regarding the priority selection process in the 

construction of the road infrastructure itself along with who were the parties involved and 

how it interacted. To support this discussion, the writer uses a theoretical decision making 

framework which, according to Clinton J. Andrews, decision making is a rational choice to 

determine a public decision that begins by exploring the substantive and procedural. From 

the research that has been done, the authors get results if priority development in 

development becomes important as the foundation of development that is really needed. In 

addition, all parties or interests involved in the development process do interact with each 

other and work together to realize a development that matches the common goals, but they 

continue to carry out their respective functions and duties, by looking at the conditions, 

potential of the region, and prioritizing adjustments per institution. area. 

Keywords : Infrastructure, Retrieval Decision, Policy, Roads, Politics of Development 

 

                                                             

Mahasiswa Universitas Airlangga. Ilmu Politik 2015. viccykurnia@gmail.com 



Pendahuluan  

 Pembangunan merupakan suatu kebutuhan pokok yang harusnya dapat dinikmati oleh 

seluruh masyarakat baik dalam suatu wilayah bahkan dalam suatu negara. Pembangunan 

sejatinya sangat diharapkan oleh masyarakat dikarenakan dengan adanya suatu 

pembangunan, maka kebutuhan akan masyarakat sedikit banyak dapat terpenuhi dengan 

mudah. Salah satu pembangunan yang memang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat 

adalah mengenai pembangunan infrastruktur jalan.Pembangunan infrastruktur jalan sendiri 

dinilai merupakan pembangunan yang paling krusial dan dinilai masih banyak kekurangan 

melihat betapa luasnya wilayah di negara kita ini.Salah satu wilayah yang tergolong memiliki 

pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai masih sangat kurang adalah berada di 

Kabupaten Pacitan.Salah satu alasan mengapa pembangunan di wilayah tersebut dinilai 

sangat kurang adalah dikarenakan kondisi geografis wilayah yang memang sulit untuk 

dijangkau. 

 Kabupaten Pacitan sendiri terletak di ujung Provinsi Jawa Timur, dimana wilayahnya 

terdiri atas pegunungan dan perbukitan. Dengan kondisi wilayah yang seperti itu, tak ayal 

membuat Kabupaten Pacitan menjadi salah satu wilayah yang terpencil dan jauh dari hiruk 

pikuk kota. Kondisi geografis yang demikian juga membuat wilayah ini sulit untuk 

mendapatkan akses yang dapat mempermudah adanya pembangunan khususnya 

pembangunan infrastruktur jalan.Padahal sejatinya pembangunan infrastruktur jalan sendiri 

merupakan pembangunan yang sangat vital dan sangat dibutuhkan oleh masyarakatnya.Hal 

tersebut lantaran dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan dapat memungkinkan 

adanya hubungan terkait akses fisik antar wilayah satu dengan wilayah lainnya, dimana 

dengan adanya hubungan tersebut dapat menambah atau meningkatkan perekonomian 

masyarakatnya
1
. Tetapi tingginya kebutuhan akan pembangunan infrastruktur jalan yang ada 

di wilayah Pacitan tersebut, tidak diimbangi dengan kemampuan dalam pembangunannya. 

Hal itu dikarenakan baik dari segi teknik dalam pembangunan, biaya pembangunan, hingga 

kemampuan atau Sumber Daya Manusianya dinilai sangat terbatas. 

 Sulitnya medan, kondisi wilayah, hingga jarak tempuhnya yang terbilang jauh dari 

pusat kota juga menyebabkan terhambatnya pemerataan pembangunan yang dilakukan di 

wilayah tersebut. Padahal sejatinya menilik dari luas wilayah Kabupaten Pacitan yang 

tergolong cukup besar juga otomatis mengharuskan pembangunan khususnya infrastruktur 
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jalan yang sangat besar pula. Dalam hal ini, pemerintah daerah beserta para lembaga daerah 

dan juga beragam pihak lain yang memiliki wewenang untuk melaksanaan kebijakan 

pembangunan khususnya infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Pacitan memiliki andil 

yang sangat besar dalam menciptakan suatu pembangunan infrastruktur yang dapat 

mempermudah dan menunjang kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, para aktor politik 

selaku para pihak yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu kebijakan 

pembangunan infrastruktur jalan juga memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan 

suatu pembangunan yang ditujukan untuk cita-cita bersama. Oleh karenanya baik dari para 

aktor politik, lembaga daerah, maupun pihak lain yang turut serta dalam pembuatan suatu 

kebijakan haruslah membuang kepentingan pribadi maupun kelompoknya untuk menciptakan 

suatu kebijakan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh khalayak banyak. 

 Pemerintah, aktor politik, hingga lembaga daerah merupakan beberapa pihak yang 

dapat merumuskan atau bahkan menerapkan suatu kebijakan.Oleh karenanya mereka harus 

membuat suatu kebijakan dengan pertimbangan untuk keuntungan khalayak banyak, dan 

bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dikarenakan suatu kebijakan 

memiliki dampak yang sangat besar dan bahkan bersangkut paut pada kehidupan banyak 

orang.Dengan demikian, menganalisis fenomena politik tidak hanya melalui pemahaman atas 

bekerianya struktur politik lokal tetapi juga aktor-aktor lain di luar struktur itu. Ini menjadi 

cara yang baik untuk mengungkapkan bagaimana pemerintah dan masyarakat sebagai aktor 

politik dalam pengertian luas berjuang dan berebut sumber daya dengan caranya masing-

masing
2
.Banyaknya keinginan, kepentingan hingga kehendak yang berbeda dari tiap-tiap 

perumus kebijakan harusnya dipilah serta disaring dimana harus menjunjung tinggi suatu 

pembuatan kebijakan yang memang merupakan suatu kebutuhan daripada hanya sebatas 

keinginan semata
3
.Pada dasarnya,kebijakan publik merupakan sasaran yang terarah atau 

bermaksud tindakannya diikuti oleh aktor atau sejumlah aktor dalam upaya mengatasi 

masalah. Definisi ini berfokus pada apa yang dilakukan, sebagai perbedaan dari apa yang 

diinginkan, dan jugauntuk membedakan kebijakan dari keputusan
4
. Pada hakekatnya suatu 

kebijakan publik adalah membahas mengenai bagaimana isu maupun persoalan disusun atau 
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dikonstuksikan, lalu didefinisikan hingga nantinya diletakkan dalam suatu wadah berupa 

suatu agenda kebijakan
5
. 

Dalam hal ini.Bagaimana suatu kebijakan diputuskan beserta bagaimana penentuan 

prioritas dalam membuat suatu kebijakan itu sendiri merupakan sebuah langkah untuk 

pemecahan permasalahan yang tepat dimana khususnya dalam hal ini adalah mengenai 

pembangunan infrastruktur jalan.MenurutClinton J. Andrews, pengambilan keputusan 

merupakan suatu pilihan rasional untuk menentukan suatu keputusan publik yang dimulai 

dengan mengeksplorasi dimensi substantif dan prosedural dari pengambilan keputusan 

maupun kebijakan, berikut dengan  analis yang berbeda serta peran  dari pembuat keputusan. 

Dalam hal ini setiap keputusan yang memiliki komponen prosedural membahas mengenai 

Siapa yang membuat keputusan, dan apasaja langkah-langkah yang ditentukan dalam 

membuat keputusan. Rasionalitas prosedural membantu meningkatkan keputusan dengan 

menetapkan aspek "siapa" dan "bagaimana" mereka, yang mana proses optimalnya adalah 

sah, beralasan, dan transparan
6
. 

Banyaknya perbedaan pendapat maupun kepentingan dalam perumusan suatu masalah 

itulah yang akan memberikan suatu dampak pada banyaknya macam maupun jenis dari suatu 

kebijakan yang nantinya akan diambil ataupun diputuskan. Hal tersebut juga didukung 

dengan ungkapan dari Charles Lindblom, dimana ia menjelaskan jika untuk dapat memahami 

siapa yang merumuskan suatu kebijakan, baiknya juga harus memahimi juga sifat-sifat semua 

elemen yang berperan (partisipant) serta bagian atau peran apakah yang harus mereka 

lakukan, berikut dengan wewenang ataupun kekuasaan yang mereka miliki, hingga 

bagaimana mereka saling berhubungan sampai mengawasi satu sama lain. Melalui kerangka 

pikir itulah mengapa penting untuk mengetahui bagaimana suatu kebijakan dapat diputuskan 

beserta bagaimana pemilihan prioritas dalam pembangunan infrastruktur jalan, hingga siapa 

saja pihak yang dapat terlibat di dalamnya, berikut dengan interaksinya
7
.  

Kebutuhan dan Pemilihan Prioritas Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan 

Menilik dari alasan yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan kajian mengenai 

pemilihan prioritas kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan beserta 
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dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, maka dari itu penulis akan menjelaskan 

mengenai bagaimana kebutuhan serta pemilihan prioritas dalam membuat sebuah kebijakan 

pembangunan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Pacitan. Pada dasarnya, kebutuhan 

mengenai pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan yang paling diinginkan dan 

yang paling tinggi tingkat presentasenya, bahkan di Kabupaten Pacitan sendiri juga 

memprioritaskan pembangunan di bidang infrastruktur jalan itu sendiri. Salah satu alasan 

yang melatarbelakangi hal tersebut, yakni lantaran dengan adanya pembangunan khususnya 

di bidang infrastruktur jalan, maka akan memudahkan akses antar wilayah serta 

mempermudah kehidupan masyarakat dari beragam segi kehidupan, baik itu pendidikan, 

ekonomi, sosial hingga lain sebagainya. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan itu 

sendiri diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pemerataan hingga kemudahan akses 

masyarakat untuk dapat mempermudah kegiatan sehari-harinya. 

Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang terbilang cukup luas dimana untuk 

mencapai wilayah tersebut harus menempuh jarak yang cukup sulit dan waktu yang cukup 

lama dikarenakan letak wilayahnya yang memang jauh dari jangkauan pusat kota maupun 

pusat kegiatan perekonomian yakni ibu kota provinsi, yang mana luas wilayah dari 

Kabupaten Pacitan sendiri adalah 1.389,87 km
2 

yang terbagi dalam 12 kecamatan dan 166 

desa dan terhitung ada 599.476 penduduk di tahun 2014
8
. Dari luasnya wilayah serta tingkat 

kepadatan penduduk yang cukup tinggi itulah maka dibutuhkan pula adanya infrastruktur 

jalan yang besar agar dapat menunjang kegiatan masyarakatnya dan memudahkan akses ke 

daerah lain. Tanpa adanya pembangunan infrastruktur jalan yang baik, maka masyarakat 

akankesulitan untuk melakukan distribusi ekonomi, bersosialisasi ke daerah lain, hingga 

memperoleh akses pendidikan yang layak.Menurut salah satu narasumber yang di wawancara 

untuk penelitian ini yakni Dinas PUPR selaku lembaga daerah yang juga turut serta dalam 

pelaksanaan kebijakan pembangunan yakni Bidang Binamarga, memang menegaskan jika 

kondisi infrastruktur jalan yang ada di Kavupaten Pacitan sendiri juga masih tergolong 

dibawah target rencana nasional, dimana menurut target rencana nasional sendiri kondisi 

jalan baik harus mencapai angka 65% sedangkan untuk Kabupaten Pacitan sendiri kondisi 

jalan baiknya baru mencapai target 59,86%. 

Dalam merumuskan suatu kebijakan mengenai proses pembangunan itu sendiri 

terdapat 4 tahapan atau akses untuk dapat melaksanakan suatu pembangunan menurut 
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Permendagri, dimana tahapan tersebut yang pertama adalah perencanaan pembangunan yang 

bersifat teknokrasi yakni perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan oleh pemerintah 

maupun lembaga daerah. Setelahnya ada tahapan atau aspek politis, yakni perencanaan 

pembangunan melalui pejabat politik, yang ketiga adalah tahapan atau aspek Top-Down 

yakni proses perencanaan pembangunan dari atas ke bawah, seperti dari pemerintah pusat 

menuju ke pemerintah daerah. Dan aspek terakhir ialah aspek Buttom-Up dimana 

perencanaan pembangunan dari bawah ke atas layaknya Musrenbang yang diusung 

masyarakat mulai dari tingkat desa, menuju kecamatan hingga ke kabupaten. Dari banyaknya 

cara atau akses dalam perumusan rencana pembangunan itu sendiri, pada hakekatnya adalah 

perlu untuk mempertimbangkan penentuan skala prioritas dalam perumusan pembangunan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menyaring banyaknya masukan atau kepentingan dalam proses 

perumusan kebijakan itu sendiri untuk memilah mana pembangunan yang memang harus 

dilakukan karena memang dalam keadaan mendesak dan memang harus di prioritaskan. 

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan jika penentuan prioritas pembangunan 

memang sangat berpengaruh untuk mewujudkan suatu kebijakan pembangunan yang 

memang di idam-idamkan oleh khalayak banyak dan dapat memberikan dampak positif 

nantinya. Oleh karenanya dalam menentukan prioritas pembangunan tersebut juga melibatkan 

berbagai pihak dalam perumusannya, berbagai pihak tersebut diantaranya seperti Masyarakat, 

DPRD, Bappeda, Dinas Perkim, Dinas PUPR, hingga pemerintah daerah yang mana dalam 

penentuan suatu prioritas pembangunan tersebut disesuaikan atau berpatokan dengan Visi 

Misi dan RPJMD dari Bupati. Pemilihan prioritas tersebut harus disandingkan sedemikian 

rupa antar prioritas pembangunan dari beragam lembaga daerah maupun masyarakat agar 

dapat menentukan hingga menciptakan pembangunan yang memang harus didahulukan. 

Dimana dalam setiap rumusan kebijakan tentunya melibatkan beragam pihak di dalamnya 

yang mana dari banyaknya pihak tersebut juga memiliki bias atau kepentingan masing-

masing dimana bisa jadi dalam mengusung kepentingan tersebut mungkin terdapat ego 

sektoral yang dapat memunculkan perbedaan pendapat antar pihak yang terlibat dalam proses 

perumusan kebijakan. Oleh karenanya dari banyaknya pihak yang dapat terlibat dalam proses 

perumusan kebijakan itulah diharapkan untuk mengesampingkan kepentingan maupun ego 

sektoral mereka agar dapat menciptakan pembangunan yang diidam-idamkan masyarakatnya. 

Setiap pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan 

khususnya infrastruktur jalan haruslah memiliki prioritas baik untuk daerahnya maupun 

lembaga yang di naunginya. Penyesuaian prioritas pembangunan tiap lembaga maupun 



masyarakat hendaknya memang harus berpatokan kepada kebijakan yang tertulis di RPJMD 

maupun Visi dan Misi dari Bupati, yang mana di dalamnya memang sudah terdapat kisi-kisi 

mengenai prioritas pembangunan hingga sasaran maupun kebijakan yang akan diterapkan 

selama 5 tahun masa jabatan Bupati tersebut. Baru setelahnya, lembaga maupun dinas terkait 

bisa membuat Rencana Strategis Dinas yang mana berpatokan pada RPJMD dan Visi Misi 

Bupati itu tadi. Dari banyaknya usulan maupun kepentingan dari beragam pihak yang terlibat 

dalam proses perumusan kebijakan, tentunya tidak semua serta merta usulannya dapat 

diterima dan diterapkan kebijakan, tetapi haruslah disaring terlebih dahulu agar dapat 

menciptakan kebijakan yang memang paling dibutuhkan oleh masyarakat dan harus pula 

disesuaikan dengan RPJMD dan Visi maupun Misi dari Bupati tersebut. 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan jika cara pengambilan suatu kebijakan 

memang memiliki pengaruh terhadap hasil dari suatu kebijakan itu nantinya. Melalui teori 

pengambilan keputusan ini, dimana dari pembuatan kondisi keputusan parametrik, individu 

maupun kelompok yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan diharapkan untuk dapat 

menghitung biaya serta manfaat dari tindakan tertentu yang mana tanpa risiko atau 

ketidakpastian atas hasil dari tindakan tersebut atau atas bagaimana tindakan dari orang lain 

yang mungkin menghasilkan suatu yang potensial. Pengambilan keputusan strategis 

mengasumsikan bahwa aktor beroperasi di bawah kondisi saling ketergantungan di mana 

tindakan orang lain akanberpengaruh pada hubungan antara tindakan dan hasil yang 

potensial, seperti hasil pribadi untuk individu akan tergantung pada harapan kolektif dan 

tindakan orang lain
9
. Hal tersebut dapat diibaratkan atau diidentifikasikan dengan harus 

dilakukannya suatu tindakan agar dapat memecahkan suatu permasalahan dimana tindakan 

tersebut dapat berupa sebuah kebijakan. Dalam hal ini perlu untuk digarisbawahi untuk 

mementingkan pemilihan prioritas untuk proses pemilihan kebijakan pembangunan 

infrastruktur jalan.Dalam pemilihan prioritas tersebut, hendaknya memang harus berdasarkan 

kebutuhan maupun kemudahan khalayak banyak.Oleh karenanya perlu dipertimbangkan 

untuk membuat suatu keputusan yang rasional dan mendahulukan prioritas umum. Selain itu 

dalam proses pengambilan keputusan kita juga perlu untuk mengidentifikasi permasalahan 

dan mencari jalan keluar yang minim akan dampak negatifnya untuk menghasilkan tujuan 

yang dicita-citakan. Karenanya perlu diperhatikan untuk mengidentifikasikan masalah 

prioritas dan non prioritas agar sasaran kebijakan yang khususnya disini adalah mengenai 
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pembangunan dapat tercapai dengan baik dan dapat dimanfaatkan pula dengan sebaik-

baiknya oleh khalayak umum. 

Interaksi Antar Kepentingan dalam Proses Perumusan Kebijakan  

Dalam proses pembuatan kebijakan, pastilah melibatkan beragam pihak di dalamnya. 

Pihak-pihak yang terlibat tersebut biasanya terdiri dari masyarakat hingga lembaga-lembaga 

daerah beserta para aktor politiknya. Banyaknya pihak yang turut serta dalam proses 

perumusan suatu kebijakan itulah yang kiranya menimbulkan interaksi antar satu sama 

lainnya. Berawal dari pola pikir itulah mengapa dapat memicu suatu asumsi dimana kiranya 

terdapat kepentingan-kepentingan tertentu di dalam banyaknya perbedaan pendapat maupun 

perjuangan dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri, 

dikarenakan tiap-tiap pihak yang turut serta dalam proses perumusan suatu kebijakan juga 

mengusung pikiran pribadi mereka, sehingga dapat memunculkan dampak dimana dapat 

menguntungkan perorangan mapun suatu kelompok tertentu.Banyaknya pihak yang ikut 

terlibat dalam perumusan suatu kebijakan khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur 

jalan, yakni terdiri dari Bappeda selaku Leading sector, Dinas Perkim, Dinas PUPR, DPRD, 

pemerintah daerah, sekretariat daerah, pihak swasta hingga masyarakat di mana keterlibatan 

masyarakat sendiri menjadi salah satu kunci utama dalam pelaksanaan suatu pembangunan 

melalui musyawarah rencana pembangunan dimana tingkatannya sendiri terdiri dari 

musrenbang tingkat desa lalu musrenbang tingkat kecamatan hingga musrenbang tingkat 

kabupaten. Sedangkan yang dilakukan oleh lembaga daerah atau biasa disebut OPD 

(organisasi perangkat daerah) yakni memiliki hubungan yang saling terkait antara satu sama 

lain, dimana mereka saling bekerja sama untuk menciptakan sebuah kebijakan pembangunan 

yang memang diperuntukan untuk masyarakat.  

Antar lembaga daerah tersebut saling bekerja sama untuk menjalankan tugas dan 

fungsinya masing-masing supaya dapat menciptakan sebuah kebijakan, meskipun antar 

lembaga daerah bisa jadi memiliki prioritas yang berbeda. Apabila memang terdapat 

perbedaan dalam penentuan prioritas yang mereka usung, maka antar lembaga daerah 

maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan 

harus melakukan koordinasi sehingga dapat memunculkan sebuah kebijakan yang harusnya 

sesuai dengan target hingga capaian dari RPJMD maupun visi misi Bupati.Banyaknya pihak 

yang terlibat dalam suatu perumusan kebijakan memilikitupoksinya masing-masing untuk 

dapat membantu maupun memperlancar proses dalam perumusan suatu kebijakan 



pembangunan hingga proses pelaksanaannya. Dalam proses tersebut tentunya terdapat pro 

maupun kontra yang terjadi, untuk itulah mengapa penting untuk mengulas mengenai 

kekuatan antar kepentingan yang menimbulkan pro, kontra hingga gejolak dalam suatu proses 

perumusan kebijakan.  

Dimulai dari yang perencanaan yang dilakukan oleh para aktor politik, di mana dalam 

hal ini DPRD juga memiliki kekuasaan maupun wewenang yang besar, sehingga dapat 

menentukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan.Dalam hal ini DPRD dapat 

mengusulkan pembangunan di wilayah maupun daerah pilih mereka sendiri dimana dalam 

hal ini bisa jadi usulan pembangunan tersebut bukan merupakan prioritas. Tetapi dalam hal 

ini, seluruh usulan dari setiap pihak yang memiliki wewenang dalam proses perumusan 

kebijakan yang mana salah satunya adalah DPRD memang harus diwadahi usulannya 

dikarenakan mereka memang memiliki jalan atau wadah untuk meletakkan usulannya 

tersebut, barulah setelahnya untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada dimana harus 

tetap membuat urutan prioritas pembangunan terkait usulan mana dari anggota dewan yang 

sekiranya memang paling dibutuhkan untuk dilakukan atau diterapkannya suatu kebijakan 

pembangunan. Dari uraian itulah maka dapat dijelaskan jika pembuatan prioritas serta 

penyesuaian dengan anggaran maupun dana yang ada merupakan salah satu kunci untuk 

dapat direalisasikannya suatu pembangunan. Banyaknya pihak yang turut serta dalam 

perumusan suatu kebijakan tidak dapat serta merta diterima usulannya, dikarenakan terdapat 

proses sinkronisasi dan jua pemilihan prioritas untuk dapat mengetahui pembangunan yang 

baiknya memang harus dilakukan serta didahulukan. 

Jadi terkait interaksi antar kepentingan maupun kekuatan politik dalam kebijakan 

pembangunan di Kabupaten Pacitan khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur jalan 

memang saling bekerjasama, tetapi tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing 

dikarenakan dalam membuat suatu kebijakan memang membutuhkan kerjasama dan 

koordinasi antar lembaga daerah dengan masyarakat bahkan pihak swasta agar bisa 

menciptakan suatu pembangunan yang di cita-citakandan berlandaskan prioritas 

pembangunan dengan melihat potensi wilayah, kondisi wilayah, serta berlandaskan pada 

RPJMD yang dirumuskan menjadi Rencana Strategis tiap lembaga daerah. Apabila memang 

terdapat persaingan hingga perbedaan kepentingan, maka antar seluruh pihak yang terlibat 

akan mencari jalan keluar dengan cara menyesuaikan kebutuhan beserta prioritas 

pembangunan, dimana pedomannya menggunakan RPJMD serta Rencana Strategis tiap 

lembaga daerah, dan juga tetap menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dikarenakan setiap 



perbedaan pendapat pasti membawa bias yang berbeda, maka sudah menjadi tugas lembaga 

daerah untuk mewadahi itu semua dan memilah mana yang paling dibutuhkan dan 

diprioritaskan.  

Dalam teori pengambilan keputusan dimana berasumsikan akan pilihan rasional 

kebijakan publik, individu ditandai sebagai aktor instrumental, dimana melakukan suatu 

tindakan “untuk kepentingan mereka sendiri, dimana hanya sejauh yang mereka inginkan, 

yakni biasanya tujuan pribadi”
10

. Dalam hal ini, rasionalitas terjalin dengan maksimalisasi 

utilitas. Individu yang rasional adalah individu yang ketika dihadapkan dengan tindakan atau 

kebijakan yang berbeda pilihan, maka akan memilih tindakan yang paling mungkin untuk 

memaksimalkan utilitas mereka sendiri. Pelaku kebijakan dikonstruksikan sebagai orang 

yang egois, mementingkan diri sendiri, dan sebagai aktor yang instrumental, dimana 

“memilih cara bertindak berdasarkan konsekuensi untuk kesejahteraan pribadi mereka (atau 

keluarga dekat mereka)”
11

. Dengan demikian, teori pengambilan keputusan yang berdaarkan 

pilihan rasional sendiri dirasa tepat untuk disandingikan dengan penjelasan hasil kebijakan 

yang didasarkan pada tindakan yang berorientasi pada tujuan individu
12

 di mana keinginan, 

kepercayaan, dan preferensi aktor individu diidentifikasi sebagai penyebab tindakan mereka 

13
. 

Kesimpulan  

Suatu kebijakan dimana dalam hal ini ialah kebijakan pembangunan infrastruktur 

jalan dapat diputuskan dengan mempertimbangkan beragam kemanfaatan yang ada, yang 

mana dalam pemilihan pembangunannya adalah dengan membuat list prioritas. Dalam 

pembuatan prioritas itulah diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses perumusan 

kebijakan dapat mengusulkan atau memilah pembangunan yang memang paling dibutuhkan 

dan juga hendaknya mengesampingkan keinginan individu atau kelompok tertentu. Dalam 

hal ini, lembaga-lembaga daerah yang juga didampingi oleh para anggota dewan, memiliki 
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Perspective. dalam dalam Fischer. Frank (et.al).2007. Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and 

Methods. United States Of America : CRC Press Taylor and Francis Group 



tugas untuk mewadahi setiap aspirasi dari masyarakat serta mengarahkan usulannya, 

sehingga pada nantinya dapat terealisasikan. Sebuah kebijakan dapat diputuskan apabila 

seluruh pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan saling bekerjasama untuk 

memilih suatu kebijakan yang dirasa memang paling diperlukan, sehingga dapat menciptakan 

suatu kebijakan yang memang diinginkan oleh khalayak banyak. Dari uraian itulah maka 

dapat dijelaskan jika cara pengambilan suatu kebijakan memang sangat berpenaruh terhadap 

hasil dari suatu kebijakan itu nantinya. 

Selain itu dalam hal ini, interaksi antar kepentingan maupun kekuatan politik dalam 

kebijakan pembangunan infrastruktur jalan memang saling bekerjasama secara bersinergi, 

tetapi tak lupa pula untuk tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal 

tersebut dikarenakan dalam menciptakan suatu kebijakan memang membutuhkan kerjasama 

serta koordinasi antar lembaga daerah beserta pihak-pihak lain yang yang turut terlibat dalam 

proses perumusan suatu kebijakan agar dapat menciptakan suatu pembangunan yang di idam-

idamkan serta berdasarkan pada prioritas pembangunan. Apabila memang terdapat 

persaingan hingga perbedaan kepentingan, maka antar seluruh pihak yang terlibat akan 

mencari jalan keluar dengan cara menyesuaikan kebutuhan beserta prioritas pembangunan, 

dimana pedomannya menggunakan RPJMD serta Rencana Strategis tiap lembaga daerah, dan 

juga tetap menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dikarenakan setiap perbedaan pendapat 

pasti membawa bias yang berbeda, maka sudah menjadi tugas lembaga daerah untuk 

mewadahi itu semua dan memilah mana yang paling dibutuhkan dan diprioritaskan. 

 Dari hasil penelitian itulah, maka digunakan teori pengambilan keputusan yang dinilai 

dapat menganalisis kajian yang penulis teliti. Hal tersebut dikarenakan melalui teori ini kita 

dapat menganalisis pentingnya proses pengambilan suatu keputusan untuk menciptakan suatu 

pembangunan yang berlandaskan pada kepentingan banyak orang dan agar dapat 

dimanfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Dalam teori ini,pengambilan keputusan 

dijelaskan sebagai suatu pilihan rasional untuk menentukan suatu keputusan publik yang 

dimulai dengan mengeksplorasi dimensi substantif dan prosedural.dari pengambilan 

keputusan maupun kebijakan, berikut dengan  analis yang berbeda serta peran  dari pembuat 

keputusan. Pengambilan keputusan sendiri juga merupakan salah satu bentuk dari perbuatan 

berfikir dimana hasil dari perbuatan itu disebut sebagai suatu keputusan.Dari uraian tersebut 

maka dapat disimpulkan jika pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang tepat 

haruslah berlandaskan pada kepentingan khalayak banyak daripada kepentingan pribadi atau 



golongan tertentu. Hal tersebut dikarenakan dengan berlandaskan akan hal itu, maka 

kebijakan khususnya dalam hal pembangunan dapat dimanfaatkan dan dapat dirasakan 

dampak positifnya oleh khalayak banyak. 
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