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ABSTRAK 

Kepala Daerah terpilih periode jabatan 5 (lima) tahun Kabupaten Mojokerto 

memiliki latar belakang sebagai pengusaha sirtu (pasir dan batu) yang diimbangi 

dengan pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di berbagai wilayah di 

Kabupaten Mojokerto. RPJMD merupakan produk turunan dari visi dan misi 

Kepala Daerah terpilih atau Bupati dalam jangka waktu 5 (tahun). Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi tentang program-program kerja 

stakeholder yang disusun atas dasar kepentingan tertentu dan disesuaikan dengan 

anggaran kebutuhan pendanaan. Banyaknya stakeholder yang terlibat dalam proses 

perumusan RPJMD menentukan program kerja sesuai dengan bidang garapan yang 

telah ditentukan dan membawa kepentingan yang berbeda satu sama lain.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif 

deskriptif digunakan karena metode ini berfungsi untuk menjelaskan secara utuh 

tentang perilaku maupun sikap politik yang tidak dapat atau tidak mudah untuk 

dikuantifikasikan dalam sebuah pertarungan kepentingan politik dalam proses 

perumusan kebijakan publik atau RPJMD Kabupaten Mojokerto. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka kerja koalisi advokasi (ACF). Teori 

Advocacy Coalition Framework menjelaskan tentang interaksi jaringan kerja 

kebijakan yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi, persuasi 

maupun aktivitas politik lainnya untuk mencapai konsensus. 

Teori tersebut digunakan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan penelitian yaitu 

siapa saja stakeholder yang berperan dalam proses pertarunngan kepentingan pada 

perumusan RPJMD2011-2015 di Kabupaten Mojokerto, bagaimana hubungan 

antar stakeholder serta proses pertarungan kepentingan mereka dalam penyusunan 

RPJMD 2011-2015 di Kabupaten Mojokerto, serta mengapa terjadi pertarungan 

kepentinganantar stakeholder dalam penyusunan RPJMD 2011-2015 di Kabupaten 

Mojokerto. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses perumusan RPJMD Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2011-2015 melibatkan seluruh stakeholder dengan membuat 

kelompok kerja berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bentuk 

program kerja sesuai dengan bidang garapan. Interaksi yang terjalin sangat dinamis, 

masing-masing stakeholder berusaha untuk membuat program kerja dengan 

pertimbangan yang realistis. Program kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 

terbukti membutuhkan biaya pendanaan tertinggi dibandingkan dengan program 

kerja dari stakeholder lainnya dalam perumusan RPJMD Kabupaten Mojokerto 

Tahun 2011-2015. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasubag Perencanaan Program dari 

DPU Bina Marga bahwa latar belakang sebagai pengusaha sirtu (pasir dan batu) 

mempengaruhi pembuatan program kerja mereka serta sesuai dengan visi dan misi 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 
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