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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Menurut Indra Bastian (2009:28) kebijakan adalah arah/tindakan yang

diambil oleh pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan. Kemudian Robert

Prestus dalam Pandji Santosa (2009:34) mengatakan bahwa kebijakan, dalam

pengertian yang paling fundamental adalah satu pilihan yang dilakukan oleh

seseorang atau kelempok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan,

membenarkan, memedomani, atau menggerakan seperangkat tindakan, baik yang

nyata ataupun yang tidak. Selanjutnya dalam membahas kebijakan , Theodore

Lowi lebih menekankan pentingnya konsep paksaan. Ia memperlakukan kebijakan

tidak lebih dari pada pemaksaan yang disengaja.

Kata kebijakan itu sendiri dapat ditafsirkan bermacam-macam.

Sebagaimana diuraikan oleh para pakar berikut ini :

a. Menurut E. Hugh Heclo, kebijakan adalah cara bertindak yang sengaja

untuk menyelesaikan beberapa masalah.

b. Menurut Charles O.Jones adalah suatu keputusan untuk mengakhiri atau

menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kita. Terdiri dari tujuan,

rencana, program, keputusan dan akibat.

c. Henz Eula dan Kenneth Previit merumuskan kebijakan sebagai keputusan

yang tetap, ditandai dengan kelakuan yang berkesinambungan dan
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berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan melaksanakan

kebijakan itu. Ibnu Syafiie (2009:85)

Jadi, kebijakan dapat dibuat oleh suatu lembaga sedangkan

pelaksanaannya tidak selalu persis dengan apa yang ditetapkan semula, disebut

kebijaksanaan aparat birokrasi.

Dalam Pandji Santosa (2009:26) Thomas R.dye merumuskan kebijakan

publik sebagai “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”.

Kemudian David easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian

nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”.

Menurut Riant Nugoroho (2009:142) kebijakan publik adalah jalan

mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kemudian riant Nugroho (2009:150) juga

menyebutkan bahwa kebijakan publik sebenarnya dapat disebut hukum dalam arti

luas, jadi “sesuatu yang mengikat dan memaksa”.

Amir Santoso dalam Budi Winarno (2012:22) menyimpulkan bahwa pada

dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi menjadi dua wilayah

kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan

tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dan kelompok ini cenderung menganggab

bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Kedua,

para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para

ahli yang masuk kedalam kategori ini terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka

yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang
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mempunyai tujuan dan maksud tertentu, dan mereka yang menganggab kebijakan

publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

2.2 Implementasi

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan degan

penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan

materi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang kongret atau nyata. Kemudian

menurut Refley dan Franklin dalam Budi Winarno (2011:148) Implementasi

adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan

otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang

nyata.

Menurut Wahab dalam Hassel Nogi S.Tangkilisan (2004:7), Mengatakan

bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut

prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksankan program

dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula

menyangkut  jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi sosial yang langsung

ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yag terlibat

dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak , baik yang negatif maupun

yang positif.

Riant Nugroho (2009:618), Implementasi kebijakan pada prinsipnya

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak

kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah



14

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau

melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut George Edward III Dalam Riant Nugroho (2009:636)

menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah lack of attention to

implementation. Dikatakannya, without effective implementastion the decission of

policymakers will not be carried out succesfully’ edward menyarankan untuk

memerhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif,

yaitu communication, resource, disposition or attitudes, dan bureaucratic

structures.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan

pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber-sumber daya untuk

melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggung jawab dari pihak yang terlibat, dan

bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Resource berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung,

khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana

kebijakan publik untuk carry aut kebijakan secara efektif.

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk

carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa

kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisas birokrasi yang

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah
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bagaimana agar tidak terjadi bureucrayic fragmentation karena struktur ini

menjadikan proses implementasi menjadi jauh lebih baik.

Dalam rangka pencapaian kesesuaian antara tujuan dan sasaran kebijakan

dengan kenyataan di lapangan, salah seorang pakar bernama jan merse (dalam

sunggono, 1994) mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab

kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

a. Infomasi

Informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan pemahaman,

visi, dan misi dari kebijakan yang dirumuskan. Informasi akan mengalir secara

efektif jika sekelompok orang yang bekerjasama saling peduli dan terbuka.

Kekurangan informasi akan mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat

baik kepada obyek  kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan

yang dilaksanakan.

b. Isi kebijakan

Mengingat kebijakan publik merupakan sarana untuk mengatasi

permaslahan publik, maka isi dari kebijakan dimaksudkan akan mempengaruhi

keberhasilan implementasinya. Isi kebijakan harus jelas dan tegas serta

mengandung muatan muatan politik yang mengakomodir kepentingan seluruh

stakholders.

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi kebijakan

atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan tegasan intern ataupun ekstern atau
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kebijakan itu sendiri, menunjukan adanya kekurangan yang sangat berarti ataunya

adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

c. Dukungan

Dukungan yang dimaksud dalam hal ini berupa dukungan fisik maupun

non fisik.apabila pelaksananya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut,

maka implementasi kebijakan tersebut akan sulit dilaksanakan.

Dukungan yang disebutkan Jan Merse berkaitan kuat dengan partispasi

masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.

Jadi program ini akan berlangsung secara berkelanjutan jika didukung oleh tingkat

partisipasi masyarakat yang tinggi, dalam berbagai tahapan yang ada, baik tahap

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, maupun evaluasi setiap

program yang dikerjakan.

d. Pembagian potensi

Elemen pembagian potensi pada dasarnya berkaitan dengan kinerja

koordinasi ynag intensif antar pelaku yang ada, baik pihak pemerintah, swasta

maupun masyarakat luas. Koordinasi  dibutuhkan karena setiap pelaku memiliki

latar belakang kepentingan dan keinginan yang berbeda, sehingga proses

koordinsasi menjadi titik sentral sebagai titik temu bagi keberhasilan pelaksanaan

program pembangunan yang dilaksanakan. (Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan,

M.Si. :10-12).
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2.3 Perencanaan

Menurut Indra Bastian (2009:27) perencanaan adalah suatu proses untuk

menentukan tidakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian F.E.Kast dan

Jim Rosenzweig dalam Inu Kencana Syafiie (2008:48) mengatakan bahwa

perencanaan adalah suatu kegiatan yang terintegrasi, yang bertujuan untuk

memaksimumkan efektifitas keseluruhan usaha, sebagai suatu sistem sesuai

dengan tujuan organisasi yang bersangkutan.

Wiliam H. Newman dalam bukunya Administrative Action dengan

gamblang menyatakan bahwa perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa

yang akan dikerjakan, dalam Inu Kencana Syafiie (2008:48). Selain itu, Inu

Kencana syafiie sendiri (2009:51) menyatakan bahwa dalam manajemen

pemerintahan, perencanaan adalah proses penetapan sasaran dan pemilihan cara

untuk mencapai sasaran tersebut. Tanpa perencanaan para pemimpin pemerintah

tidak dapat mengetahui bagaimana mengorganisasikan sumber daya manusia dan

sumber daya alam secara efektif.

Apabila berbagai definisi perencanaan dikaji agak mendalam, maka akan

terlihat bahwa dalam kegiatan perencanaan, terdapat hal-hal pokok, seperti:

a. Perencanaan pada hakikatnya merupakan kegiatan berfikir karena dalam

proses perencanaan selalu didahului oleh konseptualitasi usaha sebelum

bertindak.
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b. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan keputusan

sekarang tentang hal-halyang akan dilaksanakan di masa depan.

c. Perencanaan berarti meletakan dasar-dasar rasionalitas untuk berbagai

usaha di masa mendatang dengan maksud dan tujuan mempengaruhi dan

mengendalikan arah perubahan yang diduga akan terjadi.

d. Perencanaan juga merupakan proses pemilihan dan usaha menghubung-

hubungkan fakta untuk dijadikan bahan dalam membuat berbagai

anggapan mengenai mas depan yang akan dihadapi untuk kemudian

dituangkan dalam program kerjadan kegiatan operasional yang dirasakan

perludalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Perencanaan dapat pula dikatakan sebagai usaha persiapan yang sistematik

tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka

pencapaian tujuan.

f. Perncanaan juga berarti pengalokasian yang sistematik dan rasional dari

berbagai sarana dan prasarana kerja yang sifatnya terbatas untuk

memperoleh hasil yang maksiamal. Afiffudin (2010:46)

2.4 Pembangunan

Pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada

sudut pandang yang berbeda-beda pula. Beberapa pengertian tersebut ialah:

a. Pembangunan adalah perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu

harus diliat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan
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bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf

hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan lainnya.

b. Pembangunan adalah pertumbuhan

Yang dimaksud dengan pertumbuhan adalah kemampuan suatu negara

utuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan

Keadaan yang lebih baik yang diharapkan masyarakat, serta pertumbuhan

yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya,

apalagi secara kebetulan.

d. Pembangunan adalah suatu rencanayang tersusun secara rapi

Perencanaan mutlak dilakukan ileh dan dalam setiap organisasi, apapun

tujuannya, apapun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi tersebut besar atu

kecil.

e. Pembangunan adalah cita-cita akhir dariperjuangan negara atau bangsa

Pada umumnya, komponen-komponen dari cita-cita akhir dari negara-

negara modern di dunia, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang,

adalah hal-hal yang pada hakikatnya bersifat relatif dan sukar membayangkan

tercapainya “titik jenuh yang absolut”. Yang setelah tercapai tidak mungkin

ditingkatkan lagi. Afifudi (2010).
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2.5 Musrenbang

Didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku

dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana

pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat

desa/kelurahan, dan diakhiri pada musrenbang tingkat Provinsi. Seperti yang

dikemukakan oleh  Indra Bastian (2009:34) Musrenbang yang harus dilalui dalam

perencanaan dan penganggaran daerah adalah Musrenbang tingkat

desa/kelurahan, Musrenbang tingkat kecamatan, Musrenbang forum SKPD,

Muserenbang tingkat kabupaten/kota, dan Musrenbang tingkat provinsi.

2.5.1 Musrenbang Kecamatan

Didalam lampiran Permendagri No 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku

kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan

program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana

Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas

pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Kemudian, menurut Indra Bastian (2009:118) menjelaskan bahwa

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan

kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas kegiatan dari

desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya.
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Indra Bastian (2009) juga menjelaskan beberapa hal penting mengenai

Musrenbang Kecamatan, antaralain yaitu:

1. Tujuan Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat

desa/kelurahan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan di

wilayah kecamatan yang bersangkutan.

b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat

kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan

pembangunan desa/kelurahan.

c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan

sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota.

Hasil musrenbang kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam

penyusunan rancangan Renja SKPD. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

selambat-lambatnya minggu kedua bulan Pebruari.
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Secara ringkas bagan alur kegiatan Musrenbang di Kecamatan dapat dilhat

pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Alur kegiatan Musrenbang di Kecamatan

Sumber: Lampiran dalam Permendagri No. 24 Tahun 2010

2. Masukan Musrenbang Kecamatan

Berbagai hal perlu dipersiapkan untuk penyelenggaran Musrenbang

Kecamatan antara lain adalah:

a. Dari Desa/Kelurahan

1. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-

masing desa/kelurahan yang setidaknya berisi prioritas lkegiatan

yang dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan.

2. Daftar nama anggota delegasi dari desa/kelurahan untuk mengikuti

Musrenbang Kecamatan

3. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosial warga,

koperasi, LSM yang bekerja di kecamatan atau organisasi

tani/nelayan tingkat kecamatan

Pembahasan renja
SKPD pada forum

SKPD Kab/kota

Musrenbang
Kecamatan

Musrenbang
Kelurahan/Desa

Berita acara hasil
kesepakatan forum SKPD

Berita acara hasil
kesepakatan Musrenbang

Kecamatan

Berita acara hasil
kesepakatan musrenbang

kelurahan/desa
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b. Dari Kabupaten/Kota:

1. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan

di desa/kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda

mengetahui kecamatan yang mengusulkan kegiatan tersebut.

2. Prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang

yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana

pendanaannya di kecamatan tersebut.

3. Penjelasan nama dan jumlah forum SKPD dan forum gabungan

SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi

dan program terkaitnya.

3. Mekanisme Musrenbang Kecamatan

Didalam Permendagri No. 54 Tahun 2010 ada dimuat lampiran yang

menjelaskan mengenai tahapan proses pelaksanaan musrenbang kecamatan, yaitu

sebagai berikut:

A. Persiapan Musrenbang Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim

Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan dengan

anggota terdiri dari: unsur kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh

masyarakat, LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan mempertimbangkan

kemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat dalam seluruh tahap

penyelenggaraan musrenbang kecamatan.
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2.   Penyusunan jadwal dan agenda musrenbang kecamatan

3.   Penyiapan data dan informasi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk dibahas

dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan oleh Tim

Penyelenggara musrenbang kecamatan antara lain: a. Daftar Kegiatan Prioritas

Kecamatan, b. Kompilasi Hasil Musrenbang Desa

4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang

kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta.

5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda

kabupaten/kota.

6. Mengumumkan secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda musrenbang

kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara musrenbang dilakukan.

7. Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD Kabupaten/kota di

kecamatan, yang dilampiri dengan bahan musrenbang.

B. Pelaksnaan Musrenbang Kecamatan

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pendaftaran peserta

2.  Acara pembukaan musrenbang

3.  Sidang Pleno I : Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang:

4.  Sidang Kelompok

5.  Sidang Pleno II
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Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan

untuk: a) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang

merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh

peserta musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan. b) Memperoleh

tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan

terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan

keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di

kecamatan.

6. Rangkuman  hasil  kesepakatan dalam  sidang  pleno  II,  dirumuskan  kedalam

rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di

kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat.

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan,dibacakan

kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang

mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang

RKPD kabupaten/kota di kecamatan.

8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang

kecamatan kepada Bupati/walikota sebagai bahan penyusunan RKPD

kabupaten/kota,dan kepada Kepala SKPD Kabupaten/kota sebagai bahan

penyusunan rancangan Renja SKPD yang akan dibahas di forum SKPD.
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4. Keluaran Musrenbang Kecamtan

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah:

a. Daftar prioritas pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD

atau gabungan SKPD yang siap dibahas pada Forum Satuan Kerja Perangkat

Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota yang didanai melalui APBD

Kabupaten/Kota dan sumber pendanaan lainnya. Selanjutnya daftar tersebut

disampaikan kepada masyarakat di masing-masing desa/kelurahan oleh para

delegasi yang mengikuti Musrenbang Kecamatan.

b. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum Satuan Perangkat

Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

c. Berita acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.

5. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan

a. Peserta

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah,

delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD

kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan

SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompokmasyarakat

rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

b. Narasumber

Narasumber musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda,

perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan unsur lain

yang diperlukan.
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c. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki

persyaratan kompetensi dan   kemampuan   memandu   pembahasan   dan   proses

pengambilan   keputusan   dalam kelompok diskusi

6. Tugas Tim Penyelenggara

a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Muserenbang Desa/Kelurahan.

b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan.

c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat pelaksanaan

Musrenbang Tahunan Kecamatan.

d. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan.

e. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di forum

SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

f. Merangkum daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan

untuk dibahas pada forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

g. Merangkum berita hasil acara Musrebang Kecamatan yang sekurang-

kurangnya memuat:1) priorits kegiatan yang disepakati dan, 2) daftar nama

delegasi yang terpilih.

h. Menyampaikan berita acara kepada anggota DPRD dari wilayah kecamatan

yang bersangkutan sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitian

anggaran DPRD.
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i. Tugas Tim Delegasi

1. Membantu Tim Penyelenggara dalam menyusun daftar prioritas

kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada

forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

2. Memperjuangkan prioritas kegiatan pembangunan kecamatan dalam

forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota.

3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan

dengan delegasi dari desa/kelurahan dan kelmpok-kelompok

masyarakat di tingkat kecamatan.

4. Mendiskusikan berita acara hasil musrenbang dengan anggota DPRD

dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. Setelah

memperoleh kepastian mengenai bagaimana kegiatan pembangunan

yang akan dilaksanakan di kecamatan oleh masing-masing SKPD,

maka Tim Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan

delegasi kecamatan membantu camat mengumumkan program-

program pembangunan yang akan dilaksankan dan mendorong

masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan

tersebut.

Kemudian Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-

187/Kep/Bangda/2007 Tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), maka

aspek-aspek yang dijadikan penilaian dan evaluasi dalam persiapan dan

pelaksanaan musrenbang antaralain yaitu:
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a. Persiapan Musrenbang

Persiapan yang dilakukan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan

pelaksanaan musrenbang dan hasil-hasilnya. Adapun aspek-aspek yang perlu

dipantau dan dievaluasi pada tahap persiapan musrenbang diantaranya :

1. Keberadaan, kompetensi, dan kualifikasi TIM Penyelenggara Musrenbang.

2. Proses musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya

3. Ketersediaan informasi bagi peserta

4. Media untuk menyampaikan undangan dan informasi adanya Musrenbang

5. Ketersediaan jadwal agenda musrenbang dan daftar peserta

b. Pelaksanaan Musrenbang

Di dalam pelaksanaan musrenbang, aspek-aspek yang perlu dipantau dan

dievaluasi mencakup:

1. Tempat dan fasilitas pertemuan

2. Informasi yang disediakan bagi peserta

3. Agenda pembahasan

4. Ketersediaan alat/tool, instrument, atau format untuk menyampaikan,

merumuskan masalah, kebutuhan, dan aspirasi

5. Keterwakilan stakeholders

6. Kehadiran dan keterlibatan DPRD

7. Ketersediaan, kualifikasi, dan kompetensi fasilitator

8. Alur dan dinamika pembahasan.
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2.6  Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Irma Purnamasari

yang membahas tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kab. Sukabumi” diperoleh kesimpulan

bahwa:

1. Proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan dengan baik di

Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, dimana pada Musrenbang

Kecamatan beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum

dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan

memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat Kabupaten.

2. Partisipasi masyarakat dalam  perencanaan pembangunan di Kecamatan

Cibadak Kabupaten Sukabumi masih rendah, masyarakat secara

keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam

menyumbangkan pemikiran dan masih terkendala waktu dan tempat,

masyarakat belum dilibatkan dalam memutuskan kegiatan yang akan

dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi.

2.7 Pandangan Islam

2.7.1 Musyawarah

Musyawarah dalam pandangan islam dikenal dengan syura yaitu suatu

usaha untuk saling memberikan nasihat atau saran. Dengan kata lain, musyawarah

sebagai upaya pengambilan keputusan yang terbaik tentang suatu persoalan. Jika

demikian, maka musyawarah sangat dibutuhkan ketika seseorang, komunitas atau

organisasi menghadapi persoalan yang rumit. Sebab keputusan hasil musyawarah
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tentunya akan memberikan keuntungan bagi banyak pihak karena telah melewati

proses tukar pendapat dan saran para peserta.

Di dalam Al-qur’an ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang

musyawarah, salah satunya adalah dalam surat Ali Imran:159.















Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila

kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-

Nya”.

Ayat di atas secara tegas menyebutkan tiga sikap yang secara berurutan

diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam melaksanakan

permusyawaratan. Penyebutan ketiga sifat yang harus di miliki oleh setiap peserta

musyawarah adalah sebagai berikut. Pertama, sikap lemah lembut (lintalahum).



32

Seseorang yang melakukan musyawarah, seharusnya menghindari tutur kata yang

kasar serta sikap keras kepala. Karena sikap seperti itu membuat para musyawirin

menjauh dan tidak simpatik.

Kedua, mudah memberi maaf dan membuka lembaran baru (wa’fu

anhum). Berkenan dengan memberi maaf berarti bersedia menghapus bekas luka

di hati akibat perlakuan pihak lain yang di nilai tidak wajar. Hal ini menjadi

penting karena proses musyawarah dengan berbagai pihak harus dilakukan dengan

kejernihan pikiran.

Ketiga, berserah diri kepada Allah SWT. (tawakkal ‘ala Allah), setelah

berbulat tekad dan mau melaksanakan hasil musyawarah yang telah diputuskan

bersama. Karena hanya dengan sikap inilah pembicaraan selama permusyawaratan

bisa membuahkan hasil dan memberikan hasil yang efektif untuk mewujudkan

pemaslahatan bersama.

2.7.2 Perencanaan

Pada penjelasan sebelumnya telah ada beberapa pengertian tentang

perencanaan menurut para ahli, dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa secara umum perencanaan itu adalah suatu proses untuk

menentukan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan

yang diinginkan.
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Di dalam Islam juga diajarkan mengenai perencanaan ini, yaitu di dalam

Al-Qur’an, Surat (Al-Hasyr : 18) yang berbunyi :










Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah

Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok

(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia harus memikirkan

terhadap dirinya dan merencanakan dari segala apa yang menyertai perbuatan

selama hidupnya, sehingga ia akan memperoleh kenikmatan dalam kehidupan ini.

Jadi agar apa yang kita inginkan dapat kita capai, maka sebelumnya kita

harus membuat perencanaan yang bagus sebagai awal dari proses pencapaian

tujuan tersebut, begitu pula dalam proses pembangunan, diperlukan perencanaan

yang tepat agar pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dan terlaksana

dengan baik dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan.
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2.8 Definisi Konsep

Tujuan definisi konsep adalah untuk memudahkan pemahaman dan

menhindari terjadinya interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Untuk

mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang diteliti, maka

dalam hal ini dapat dikemukakan defenisi dari konsep yang dipergunakan, yaitu:

a. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Pusat/Daerah

untuk mencapai tujuan.

b. Kebijakan Publik adalah pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak

bertindak.

c. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan

kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang

kongret atau nyata.

d. Implementasi Kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai

tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang.

e. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tidakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya manusia

yang tersedia.

f. Pembangunan adalah perubahan, perubahan yang dalam arti mewujudkan

suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari

kondisi sekarang
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g. Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana

pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

2.9 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1 konsep operasional penelitian

No Indikator Penjelasan
a. Persiapan Persiapan

1 Kompetensi
Penyelenggara
Musrenbang

Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah
daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan.

2 Proses Musyawarah
Sebelumnya

Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada
tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang Desa/kelurahan.

3 Informasi untuk peserta Adalah informasi yang perlu disediakan untuk
mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini
harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan
musrenbang agar stakeholder dapat mempelajari dan
merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan.

4 Media informasi Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami
serta sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders,
sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan table
sederhana.

5 Ketersediaan jadwal
agenda musrenbang dan
daftar peserta

Adanya jadwaal pelaksanaan yang jelas dalam
pelaksaanaan musrenbang tersebut serta daftar peserta
yang akan mengikuti pelaksanaan musrenbang tersebut.

b. Pelaksanaan Musrenbang
1 Tempat dan fasilitas

pertemuan
Adanya tempat  dan fasilitas pertemuan yang yang
memadai dalam melaksanakan musrenbang

2 Informasi untuk peserta Adanya penjelasan tentang musrenbang yang akan
diadakan sebelum diskusi dimulai

3 Agenda pembahasan Adanya agenda yang efektif dan afisien pada saat
musrenbang diadakan

4 Ketersediaan instrumen Peralatan-peralatan yang mendukung pelaksanaan
musrenbang

5 keterwakilan
stakeholders

Stakeholders yang dilibatkan dalam konsultasi yaitu
stakeholders yang terpengaruh langsung oleh isu dan
permasalahan pembangunan daerah, lembaga-lembaga
yang mempunyai kewenangan dan perwakilana
masyarakat umum.

6 Keterlibatan DPRD Kehadiran anggota dewan dari Dapil kecamatan yang
bersangkutan
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7 Kompetensi fasilisator Fasilitator yang ditugaskan untuk menfasilitasi
musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi,
analisis, dan berwawasan luas

8 Alur pembahasan Adalah alur pembahasan mengikuti proses pemikiran
strategis

2.10 KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2 kerangka berfikir

Analisa Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan
Tempuling tahun 2013

Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan:

a. Tahap Persiapan
b. Tahap Pelaksanaan

Kepmendagri No: 050-
187/Kep/Bangda/2007

Penilaian pelaksanaan
musrenbang:
a. Persiapan

1. Kompetensi Penyelenggara
Musrenbang.

2. Proses musyawarah
sebelumnya

3. Informasi untuk peserta
4. Media informasi
5. Jadwal dan daftar peserta

b. pelaksanaan
1. Tempat dan fasilitas
2. Infomasuntuk peserta
3. Agenda pembahasan
4. Ketersediaan instrumen
5. Keterwakilan stakeholders
6. Keterlibatan DPRD
7. Kompentensi fasilisator
8. Alur pembahasan

Penilaian
dan evaluasi

Analisis

Kesimpulan Akhir



37


