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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan Good  Governance  
khususnya dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2010-2015 di Kabupaten 
Banyuwangi.  

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan RPJMD masih sangat rendah. Proses transparansi pemerintah terhadap 
masyarakat masih sangat kurang. Peran pemerintah dalam melaksanakan prinsip 
akuntabilitas kepada masyarakat juga masih sangat rendah. Adanya dasar hukum yang 
jelas yaitu Perda tentang RPJMD No 7 Tahun 2011 Tentang RPJMD Kabupaten 
Banyuwangi tahun 2010-2015 tertanggal 18 Juli 2011. Efektif dan efisiensi perencanaan 
pembangunan dengan analisis SWOT. Pemerintah menjadi penengah atas perbedaan 
dari berbagai kepentingan serta berdaya tanggap dengan berusaha melayani masyarakat 
dengan memberikan akses yang bebas dalam memberikan saran dan kritik yang 
dikirimkan melaui media elektronik dan media massa. Bervisi strategis dengan memiliki 
perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan 
yang baik dan pembangunan manusia. Proses tahapan ini sesuai dengan Permendagri 
No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah. 
 
Kata Kunci: Good Governance, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) 
 

ABSTRACT 
 

This research wants to understand the implementation of Good Governance, 
especially in arranging RPJMD 2010-2015 in Kabupaten Banyuwangi.  

The result of this research is society participation in RPJMD is less than enough. 
Government transparency to the society is very low. Government’s role in implementing 
accountability is also still. Government didn’t give any responsible of how much fund that 
has been spent when RPJMD was done. It also connected with the result of RPJMD. 
There is a very clear basic law, which is Perda No.7/2011 about RPJMD, Kabupaten 
Banyuwangi 2010-2015 with the date July 18, 2011. The researcher uses SWOT analysis 
to know about the effectiveness and efficieny of development plan. Government also 
becomes a mediator of many importances from many sides and also makes a quick 
responsive to serve society. This is done with giving free access to the society to give 
advice and critic through electonic and mass media. The government has a strategic 
vision with a wide perspective and long period of time in implementing a good governance 
and human development. This process is appropriate with Permendagri No.54/2010 about 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8/2008 about Phase, Arranging Rules, 
Controlling, and Evaluation of Region Development Plan Implementation. 

      
Keyword: Good Governance, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) 
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1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintah yang 
baik merupakan isu yang paling hangat 
dbicarakan masyarakat pada saat ini. 
Menurut Sedarmayanti (2003,4), hal ini 
dikarenakan adanya tuntutan yang 
gencar dilakukan oleh masyarakat 
kepada pemerintah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang 
baik adalah sejalan dengan 
meningkatnya tingkat pengetahuan 
dan pendidikan masyarakat, selain 
adanya pengaruh globalisasi. Hal ini 
juga terkait dengan semakin disorotnya 
beberapa pejabat daerah dan pusat terkait 
beberapa permasalahan yang telah terjadi. 
Misalnya saja pihak pemerintah dalam 
mengelola keuangan negara tidak secara 
transparan. Perlunya transparansi dalam 
konteks penggunaan anggaran belanja 
negara sangat diperlukan sehingga 
mendapat kepercayaan dari masyarakat. 
Kita tidak akan mendapat kepercayaan 
bila tidak ada transparansi. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang 
tidak diselenggarakan dengan baik dapat 
menimbulkan permasalahan-
permasalahan seperti korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, 
masalah penegakan hukum yang sulit 
berjalan, monopoli dalam kegiatan 
ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada 
masyarakat yang semakin memburuk. 
Kondisi tersebut memungkinkan 
terbukanya peluang bagi eksekutif dan 
legislatif untuk melakukan 
penyalahgunaan wewenang yang dapat 
mendorong suburnya praktek-praktek 
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan mulai dari tingkatan paling 
bawah sampai pada tingkatan teratas. 
Menurut Nizarli (2006) kondisi ini 
menunjukkan masih berlangsungnya 
praktek dan perilaku yang bertentangan 
dengan kaidah tata pemerintahan yang 
baik, dan bisa menghambat terlaksananya 
agenda-agenda reformasi. Yakobus 
(2008) menyatakan bahwa terjadinya 

penyalahgunaan kewenangan 
(kekuasaan) pemerintahan daerah dalam 
bentuk KKN, yang dilakukan oleh para 
pimpinan daerah (Bupati) sebagai bukti 
lemahnya pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Akibat yang timbul atas 
penyimpangan dan penyalahgunaan 
wewenang tersebut, tidak hanya 
mengakibatkan kerugian keuangan 
negara, akan tetapi juga menyebabkan 
terhambatnya pelaksanaan 
pembangunan yang berfungsi untuk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Pemda sebagai ujung tombak 
pembangunan nasional, dituntut adanya 
perubahan visi, misi, strategi, yang 
disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat. Pemerintahan daerah semakin 
dituntut kesiapannya dalam merumuskan 
peraturan daerah, merencanakan 
pembangunan daerah yang disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi, serta 
memberikan pelayanan prima kepada 
masyarakat.  

Mulyasa (2003) mengemukakan 
bahwa prinsip good governance perlu 
ditingkatkan karena terdapat beberapa 
keluhan, yaitu responsivitas dalam hal ini 
pemerintah masih belum bisa menjadi 
pelayan masyarakat. Dijelaskan bahwa 
dalam akuntabilitas telah terjadi politik 
uang sehingga harus ada laporan 
pertanggungjawaban yang jelas. 
Sedangkan dalam transparansi tidak 
transparannya dalam pembahasan APBD.  

Cooper (2000) dan Layzer (2002) 
menghasilkan temuan bahwa partisipasi 
publik dalam proyek pembangunan sangat 
penting dan akan mempengaruhi kualitas 
pembangunan yang dihasilkan. Hasil 
penelitian ini sejalan dengan Navarro 
(2002) yang juga menjelaskan bahwa 
partisipasi publik sangat penting dalam 
pembangunan. Penelitian ini juga telah 
menghasilkan model participatory 
budgeting yang dianggap sebagai wahana 
yang efektif dalam pengembangan 
demokrasi pada tingkat pemerintahan 
daerah (lokal).  
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Sementara hasil penelitian Laurian 
(2004) dan Adams (2004) menyatakan 
bahwa kesadaran masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengambilan 
keputusan publik termasuk dalam 
perencanaan pembangunan masih 
rendah. Hal ini di tunjukkan dengan 
rendahnya tingkat kehadiran mereka 
dalam berbagai temu publik untuk 
membicarakan usulan pembangunan.  

Untuk mewujudkan pertanggung 
jawaban pemerintah terhadap 
warganya salah satu cara dilakukan 
dengan menggunakan prinsip 
transparansi (keterbukaan). Melalui 
transparansi dalam penyelenggaraan 
program pemerintahan, masyarakat 
diberikan kesempatan untuk mengetahui 
kebijakan yang akan dan telah diambil 
oleh pemerintah. Melalui 
transparansinya masyarakat dapat 
memberikan feedback atau outcomes 
terhadap kebijakan yang telah diambil 
oleh pemerintah (BKSI, 2001).  

Dalam rangka penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Banyuwangi, maka semangat, 
subtansi, dan  arahan  RPJM  Nasional,  
RPJM  Propinsi  sangat penting untuk 
dipedomani. Semangat RPJM nasional 
saat ini dan ke depan pada prinsipnya 
ditujukan untuk lebih memantapkan 
penataan kembali Indonesia di segala 
bidang dengan menekankan upaya 
peningkatan  kualitas sumberdaya 
manusia termasuk pengembangan 
kemampuan ilmu dan  teknologi serta 
penguatan daya saing perekonomian, 
menciptakan dan mempertahankan kondisi 
aman dan damai sebagai syarat mutlak 
berjalannya  pemerintahan dan 
pembangunan guna penyelenggaraan tata 
pemerintahan yang  lebih baik.  

Pelaksananaan penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) di suatu daerah harus 
dilaksanakan dengan baik. Karena bila 
tidak direncanakan dengan baik maka 
good governance tidak akan tercapai 
dengan sempurna. RPJMD pada 
prinsipnya memberikan gambaran umum 

mengenai kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang diinginkan saat ini dan ke 
depan yang memuat garis besar visi, misi 
dan program pembangunan yang akan 
dilaksanakan  sebagai acuan 
penyelenggaran pembangunan kabupaten 
dan akan menjadi landasan penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap 
tahun selama periode tahun 2010-2015.  

RPJMD merupakan langkah awal 
untuk merealisasikan janji-janji yang telah 
disampaikan kepada publik sebelum 
pemilihan oleh pasangan terpilih. RPJMD 
adalah rencana pembangunan daerah 
selama lima tahun ke depan dengan 
rujukan pemerintah daerah dalam 
membuat rencana kerja pemerintah 
daerah yang tidak terpisahkan dari 
kebijakan pemerintah daerah selama lima 
tahun kedepan serta memiliki 
kesinambungan dengan program yang 
akan dibuat. 

Sesuai dengan Permendagri No 54 
Tahun 2010 tentang pelaksanaan 
peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, tata cara penyusunan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan daerah, dalam 
pasal 3 dijelaskan bahwa perencanaan 
pembangunan daerah dirumuskan secara 
transparan, responsive, efektif, akuntabel, 
partisipatif, terukur, berkeadilan dan 
berkelanjutan.  

Proses tahapan penyusunan RPJMD 
ini harus diketahui apakah sesuai dengan 
prinsip-prinsip good governance 
berdasarkan UNDP yaitu transparansi, 
partisipasi, responsivitas, akuntabilitas, 
berorientasi konsensus, keadilan, 
efektifitas, efisiensi, mempunyai aturan 
hukum dan bervisi strategis. Dengan 
adanya good governance ini maka akan 
memudahkan proses pelaksanaan 
kebijakan publik serta pelaksanaan 
program pembangunan akan terlaksana 
dengan baik. Peneliti memandang good 
governance perlu dilaksanakan dengan 
baik karena hal tersebut merupakan suatu 
realitas sosial yang disusun dengan 
adanya interaksi sosial antara berbagai 
pihak. Peneliti tertarik untuk melakukan 
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penelitian ini dikarenakan bersamaan 
dengan proses penyusunan RPJMD 
dengan bupati terpilih yang menjadikan 
motivasi bagi peneliti untuk meneliti lebih 
lanjut apakah RPJMD telah disusun sesuai 
dengan prinsip good governance.  
 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 
permasalahan yang akan dikaji secara 
mendalam adalah: 

Bagaimanakah Pelaksanaan Good  
Governance dalam proses 
penyusunan rencana pembangunan 
jangka menengah daerah (RPJMD) 
Tahun 2011-2015 di Kabupaten 
Banyuwangi? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara 
umum bertujuan untuk memahami 
pelaksanaan Good  Governance  
khususnya dalam proses penyusunan 
RPJMD Tahun 2010-2015 di Kabupaten 
Banyuwangi.  

 
2. METODE PENELITIAN  
2.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan  
penelitian yang bermaksud untuk 
memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subyek penelitian. Penelitian 
kualitatif memiliki karakteristik yang 
bersifat alamiah, menjadikan manusia 
sebagai alat pengumpul data utama, teknik 
pengumpulan data dengan cara 
pengamatan, wawancara, dan penelaahan 
dokumen, analisis data dengan secara 
induktif, lebih mementingkan proses 
daripada hasil, data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata dan gambar, dan lain-lain 
(Moleong, 2008: 8-13). 

Paradigma yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah paradigma interpretif. 
Penelitian ini menggunakan Fenomenologi 
sebagai landasan penelitian dan juga agar 
memenuhi target tujuan penelitiannya. 
Penelitian fenomenologi, bertujuan 
memahami respon atas keberadaan 
manusia/masyarakat, serta pengalaman 

yang dipahami dalam berinteraksi 
(Saladien, 2006).  

Riset fenomenologi mendeskripsikan 
tentang pengalaman hidup beberapa 
orang tentang sebuah konsep dan 
fenomena. Peneliti fenomenologi 
mengeksplorasi struktur kesadaran dan 
pemahaman pengalaman manusia. Untuk 
itu, fenomenolog mencari pemahaman 
lewat metode kualitatif seperti pengamatan 
peserta (participant observation), 
wawancara terbuka-mendalam dan 
dokumen pribadi. Metode-metode ini 
menghasilkan data deskriptif yang 
memungkinkan mereka melihat dunia ini 
seperti yang dilihat subyek (Sukoharsono, 
2006: 235). 

Peneliti menggunakan pendekatan 
fenomenologi untuk memahami 
bagaimana proses pelaksanaan good 
governance dalam proses penyusunan 
RPJMD di Kabupaten Banyuwangi dengan 
pemahaman realitas sosial kehidupan 
masing-masing individu yang berbeda 
melalui perspektif bersama, sehingga 
dalam hal ini tugas peneliti untuk 
mengakses pemikiran orang-orang dengan 
menjadikan intuisi sebagai sarana dalam 
mencapai kebenaran dengan perasaan, 
pendengaran, dan naluri. 
 
2.2 Unit Analisis  

Unit analisis merupakan sesuatu yang 
berkaitan dengan fokus penelitian ataupun 
komponen yang akan diteliti. Unit analisis 
dapat berupa individu, kelompok, 
organisasi, benda, wilayah dan waktu 
tertentu sesuai dengan fokus 
permasalahan (Muhadjir, 2002). Unit 
analisis dalam penelitian ini adalah kepala 
dinas BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi 
serta realitas organisasi pemerintahan 
daerah sebagai sebuah komunitas yaitu 
staf-stafnya, LSM, dosen dan mahasiswa 
yang di dalamnya terjadi interaksi antara 
individu dan struktur dalam proses 
pelaksanaan good governance khususnya 
di penyusunan RPJMD. Dalam hal ini 
kepala dinas BAPPEDA sebagai ketua tim 
penyusunan RPJMD tahun 2011-2015 
serta staf-staf yang berkaitan langsung 
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serta informasi dari pihak lain yang terkait 
dengan proses penyusunan RPJMD. 

 
2.3 Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Taylor 
(1992:137) proses analisa data adalah 
teknik-teknik yang dapat digunakan untuk 
memberikan arti kepada beratus-ratus 
atau bahkan beribu-ribu, lembar catatan 
lapangan, transkrip wawancara, dan 
komentar peneliti. Bogdan dan Taylor 
(1992) memberikan arahan bagaimana 
penelitian fenomenologi dilakukan. 
Menurut mereka penelitian secara 
fenomenologi meliputi tiga tahap, yaitu 1). 
Tahap pra-lapangan, 2). Tahap di 
lapangan, dan 3). Tahap analisa data. 
 
3. TINJAUAN PUSTAKA 
3.1 Good Governance 

Menurut Chinn (2000) dan Shaw 
(2003) dalam Kaihatu (2006), dua teori 
utama yang terkait dengan corporate 
governance adalah stewardship theory 
dan agency theory. Stewardship theory 
dibangun diatas filosofis mengenai sifat 
manusia yaitu bahwa manusia pada 
hakekatnya dapat dipercaya, mampu 
bertindak dengan penuh tanggung jawab, 
memiliki integritas dan kejujuran terhadap 
pihak lain.  

Dengan adanya stewardship theory 
dan agency theory, berbagai pemikiran 
mengenai corporate governance muncul 
dan berkembang dengan tujuan 
menciptakan suatu pengelolaan untuk 
mendorong kinerja perusahaan. Oleh 
karena itu dibutuhkan suatu instrumen 
baru yaitu Good Corporate Governance 
(GCG) untuk memastikan bahwa 
manajemen berjalan dengan baik sesuai 
dengan visi dan misi perusahaan. 
 
3.2  Konsep Good Governance 

Good governance pertama kali 
dicetuskan oleh Bank Dunia (World Bank) 
yang memperkenalkannya sebagai 
program pengelolaan sektor publik (public 
sector management program) dalam 
rangka penciptaan ketatapemerintahan 
yang baik dalam kerangka persyaratan 

bantuan pembangunan. Good Governance 
adalah cara kekuasaan digunakan dalam 
mengelola berbagai sumber daya sosial 
dan ekonomi untuk pengembangan 
masyarakat. 

Kata governance berasal dari kata 
dasar “govern” yang artinya memerintah, 
menguasai, menentukan, berpengaruh 
atas. Governing artinya yang memerintah; 
governable artinya bisa 
dikuasai/diperintah. Government artinya 
pemerintah, pemerintaan, ilmu 
pemerintahan/politik. Governmental artinya 
yang berhubungan dengan pemerintah. 
Sedangakan kata governance artinya 
adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintah atau kepemerintahan tata 
pemerintahan, tata kelola pemerintahan 
(Rewansyah, 2010). 

Menurut Kooiman (1993) governance 
merupakan serangkaian proses interaksi 
sosial politik antara pemerintah dengan 
masyarakat dalam berbagai bidang yang 
berkaitan dengan kepentingan masyarakat 
dan intervensi pemerintah atas 
kepentingan-kepentingan tersebut.  

Menurut UNDP (2007) governance 
merupakan pelaksanaan kewenangan 
atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, 
dan administratif untuk mengelola 
berbagai urusan Negara pada setiap 
tingkatannya dan merupakan instrument 
kebijakan Negara untuk mendorong 
terciptanya kondisi kesejahteraan, 
integritas, dan kohesivitas sosial dalam 
masyarakat.  

Dari beberapa pengertian good 
governance diatas dapat disimpulkan 
bahwa good governance merupakan suatu 
proses atau cara kepemerintahan yang 
baik dalam suatu proses interaksi sosial 
politik antara pemerintah dengan 
masyarakat guna mendorong terciptanya 
suatu Negara yang adil dan makmur. 
 
3.3 Asas-Asas Good Governance 

Asas-asas kepemerintahan yang baik 
diibaratkan pedoman perjalanan, hal ini 
diperlukan untuk memperlancar hubungan 
antara pemerintah dengan masyarakat 
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yang bersumber dari sistem nilai etika 
pemerintahan yang menjadi pegangan 
penyelenggara dalam menjalankan 
pemerintahan.   

UNDP (1997) memberikan beberapa 
karekteristik pelaksanaan good goverance, 
meliputi: 
1. Partisipasi (Participation) 
2. Aturan Hukum (Rule of law) 
3. Transparansi (Tranparancy):  
4. Daya Tanggap (Responsiveness):  
5. Berorientasi Konsensus (Concensus 

orientation) 
6.  Berkeadilan (Equity)  
7. Efektivitas dan Efisiensi (Efficiency 

dan effectiveness) 
8. Akuntabilitas (Accountbility):   
9. Bervisi Strategis (Strategic vision) 
 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Partisipasi Sebagai Bentuk Aspirasi 
Masyarakat 

Partisipasi oleh pria dan wanita 
adalah kunci good governance. Partisipasi 
dapat langsung maupun melalui institusi 
perwakilan yang legitimate. Partisipasi 
harus informatif dan terorganisir. Ini 
mensyaratkan adanya kebebasan 
berasosiasi dan berekspresi di satu sisi 
dan sebuah civil society yang kuat dan 
terorganisir di sisi lain. Semua warga 
masyarakat mempunyai suara dalam 
pengambilan keputusan, baik secara 
langsung maupun melalui lembaga-
lembaga perwakilan sah yang mewakili 
kepentingan mereka. Partisipasi 
menyeluruh tersebut dibangun 
berdasarkan kebebasan berkumpul dan 
mengungkapkan pendapat, serta 
kapasitas untuk berpartisipasi secara 
konstruktif.  

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap 
warga negara mempunyai hak dan 
kewajiban untuk mengambil bagian dalam 
proses bernegara, berpemerintahan serta 
bermasyarakat.  Partisipasi tersebut dapat 
dilakukan secara langsung maupun 
melalui institusi intermediasi seperti 
DPRD, LSM dan lain sebagainya. 
Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk 
buah pikiran, dana, tenaga maupun 

bentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. 
Partisipasi warga negara dilakukan tidak 
hanya pada tahapan implementasi, tetapi 
secara menyeluruh mulai dari tahapan 
penyusunan kebijakan, pelaksanaan, 
evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. 
Syarat utama warga negara disebut 
berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, 
bernegara dan berpemerintahan yaitu: Ada 
rasa kesukarelaan (tanpa paksaan); ada 
keterlibatan secara emosional; serta 
memperoleh manfaat secara langsung 
maupun tidak langsung dari 
keterlibatannya. 

Partisipasi dalam proses 
pembangunan sangat dibutuhkan oleh 
suatu daerah. Bagaimana suatu daerah 
tersebut akan maju apabila 
masyarakatnya tidak ikut menyalurkan 
aspirasinya atau memberikan masukan 
bagi daerahnya.  

Partisipasi masyarakat akan 
menentukan cita-cita di masa yang akan 
datang. Partisipasi diberi makna sebagai 
keterlibatan masyarakat dalam proses 
politik yang seluas-luasnya baik dalam 
proses pengambilan keputusan dan 
monitoring kebijakan yang dapat 
mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut 
Cleaver (dalam Cooke dan Kothari, 
2002:36) dalam konsep pembangunan, 
pendekatan partisipasi dimaknai; pertama, 
sebagai kontribusi masyarakat untuk 
meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
pembangunan dalam mempromosikan 
proses proses demokratisasi dan 
pemberdayaan. Kedua, pendekatan ini juga 
dikenal sebagai partisipasi dalam dikotomi 
instrumen (means) dan tujuan (ends). 
Konsep ketiga, partisipasi adalah elite 
capture yang dimaknai sebagai sebuah 
situasi dimana pejabat lokal, tokoh 
masyarakat, LSM, birokrasi dan aktor-aktor 
lain yang terlibat langsung dengan 
program-program partisipatif, melakukan 
praktik-praktik yang jauh dari prinsip 
partisipasi.  

Dalam argumen effisiensi, Cleaver 
mengatakan bahwa partisipasi adalah 
sebuah instrumen atau alat untuk mencapai 
hasil dan dampak program/kebijakan yang 
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lebih baik, sedangkan dalam argumen 
demokratisasi dan pemberdayaan, 
partisipasi adalah sebuah proses untuk 
meningkatkan kapasitas individu-individu, 
sehingga menghasilkan sebuah perubahan 
yang positif bagi kehidupan mereka (Cooke 
dan Kothari, 2002:37). 

Secara substantif UU 32/2004 ini 
menempatkan partisipasi masyarakat 
sebagai instrumen penting dalam sistem 
pemerintahan daerah yang berguna untuk 
mewujudkan good governance dan 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan 
sosial. Sedangkan mekanisme 
penyusunan dukumen perencanaan diatur 
dalam UU 25/2004 tentang sistem 
perencanaan pembangunan nasional 
(SPPN) melalui musyawarah perencanaan 
pembangunan (Musrenbang) yang 
merupakan forum antar pelaku dalam 
penyusunan perencanaan pembangunan 
nasional maupun daerah. Dalam forum ini 
pemerintah dan stakeholders secara 
bersama-sama merumuskan dan 
menetapkan prioritas pembangunan yang 
akan dibiayai pemerintah. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa dalam beberapa hal 
seluruh warga masyarakat tidak mungkin 
dilibatkan dalam membuat kebijakan, 
tetapi bagaimanapun dalam membuat 
kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan 
publik sudah seharusnya pemerintah 
melibatkan warga masyarakat. Jika tidak, 
suatu gejolak sosial akan terjadi terhadap 
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu 
sendiri. Banyak contoh produk kebijakan 
yang sangat kontra di masyarakat sebagai 
akibat pemerintah senantiasa tidak 
membuka diri untuk melibatkan 
masyarakat dalam membuat kebijakan.  

Partisipasi masyarakat dalam proses 
penyusunan RPJMD masih sangat kurang.  
Musrenbang yang telah dilaksanakaan 
bisa dikatakan sudah memenuhi syarat 
dan pemerintah sendiri juga sudah 
berupaya untuk menjalankan semua 
tahapan penyusunan dengan baik. Dalam 
pelaksanaan musrenbang telah diundang 
antara lain: beberapa pejabat dari instansi 
terkait, LSM, mahasiswa, organisasi, 
pendidik, dokter, dll. Semua unsur ini telah 

diundang melalui sebuah undangan yang 
disebar di berbagai kecamatan. 

Partisipasi masyarakat sangat kurang 
dalam proses musrenbang RPJMD. 
Musrenbang merupakan forum diskusi 
yang membahas mengenai program 
perencanaan pembangunan daerah 
selama lima tahun ke depan. Partisipasi 
kebanyakan dihadiri oleh sebagian besar 
para pejabat pemerintahan, sedangkan 
masyarakat yang hadir hanya sedikit 
sekali.  

Pemberdayaan partisipasi masyarakat 
sipil atau 'civil society' merupakan alat 
ampuh dalam menentukan arah dan 
kebijakan pembangunan pada masa-masa 
mendatang, keterlibatan ini akan 
memberikan dampak yang positif terhadap 
keputusan dan kebijakan yang diambil 
atau yang akan di implementasikan, 
karena dapat membangun sinergi antara 
pemerintah dan masyarakat itu sendiri. 
Bovaird dan Loffler (2004), 
mengilustrasikan bahwa partisipasi rakyat 
dalam membuat kebijakan digambarkan 
dengan 'tangga partisipasi' dalam hal ini 
rakyat di posisikan sebagai anak tangga 
terbawah yang senantiasa mengetahui 
masalah sosial yang sesungguhnya. 
Tanpa memberdayakan dan konsultasi di 
anak tangga terbawah, maka pemerintah 
tidak akan pernah tahu apa yang 
sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat. 
Apabila komunikasi di tingkat bawah telah 
diperkuat maka akan terjadi dialog antara 
pemerintah dan masyarakat. Dengan 
demikian, pemerintah akan lebih efektif 
dan efisien dalam membuat kebijakan.  

Selama ini permasalahan yang 
ditemukan adalah bukan karena kualitas 
dan kuantitas partisipasi masyarakat 
rendah tetapi justru terletak pada praktek-
praktek pemerintah yang mengabaikan 
usulan masyarakat. Berkaitan dengan ini 
Muslim (2001) mengutip hasil survey 
Public Integity Index menemukan bahwa 
permasalahan kita bukan pada rendahnya 
kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi 
masyarakat, tetapi terletak pada 
ketertutupan mekanisme politik bagi 
keterlibatan warga negara dalam menuntut 
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akuntabilitas dan keterbukaan. Hambatan 
utama dalam mengupayakan pemerintah 
yang terbuka dan akuntabel justru terletak 
pada institusi-institusi (peraturan 
perundangan) yang cenderung memiliki 
kepentingan sendiri yang berbeda dengan 
kepentingan publik dan praktek 
pemerintahan yang tidak peka terhadap 
desakan kepentingan publik. Kondisi ini 
dapat mendorong praktek terjadinya 
korupsi dalam sebuah mekanisme yang 
saling melindungi dan sampai saat ini tidak 
dapat disentuh oleh tuntutan keterbukaan 
dan akuntabilitas. 

Melalui Musrenbang, apa yang 
diilustrasikan oleh Bovaird dan Loffler ini 
sebenarnya sudah dilaksanakan di 
Indonesia, namun dalam pelaksanaan 
dilapangan banyak dihadapi berbagai 
permasalahan. Selain permasalahan yang 
berasal dari institusi dan praktek-praktek 
pemerintah, pemasalahan yang dihadapi 
pemerintah untuk melibatkan masyarakat 
dalam kebijakan pembangunan adalah: 
pertama, meskipun semua perangkat 
hukum memberikan ruang terhadap 
partisipasi publik, tetapi semua perangkat 
hukum tersebut tidak mengatur secara 
eksplisit bagaimana, dimana dan siapa 
yang dilibatkan dalam pengambilan 
keputusan publik. Kedua, banyak LSM-
LSM dan organisasi kemasyarakatan yang 
bergerak di berbagai bidang namun 
memiliki keterbatasan dalam membawa 
aspirasi rakyat, sehingga tidak terbentuk 
sinergi antara rakyat dan pemerintah. 
Ketiga, banyaknya organisasi 
kemasyarakatan dan LSM di era reformasi 
menyulitkan untuk menentukan organisasi 
kemasyarakatan mana yang dapat 
dianggap mewakili aspirasi masyarakat. 
Pengalaman selama ini banyak kebijakan 
partisipasi yang dilaksanakan oleh 
pemerintah diprotes oleh masyarakat, 
karena wakil masyarakat tersebut 
dianggap tidak mewakili masyarakat. 

Proses kebijakan yang terbuka 
merupakan salah satu ciri penting dari tata 
pemerintahan yang baik. Dengan 
membuat proses kebijakan menjadi lebih 
terbuka, stakeholder bukan hanya menjadi 

kelompok sasaran dari sebuah kebijakan, 
tetapi sekaligus menjadi pelaku yang 
penting dalam keseluruhan proses 
kebijakan. Melalui proses kebijakan yang 
terbuka dan partisipatif, kesepahaman dan 
konsensus antara aktor dan stakeholder 
yang berbeda-beda dari sebuah kebijakan 
mengenai nilai-nilai penting yang akan 
diwujudkan melalui suatu kebijakan publik 
dapat dikembangkan dan disebarkan 
kepada publik (Nova, 2005;85). Sehingga 
diharapkan apa yang menjadi 
permasalahan kurangnya partisipasi 
masyarakat dalam proses pembangunan, 
dapat dicarikan jalan keluarnya agar 
proses perencanaan yang akan datang 
atau forum konsultasi publik yang lain, 
partisipasi masyarakat bisa dijadikan salah 
satu faktor penentu keberhasilan 
kemajuan suatu daerah. 
 
4.2 Transparansi Sebagai Bukti Dalam 
Pembangunan 

Transparansi dalam penyelenggaraan 
publik adalah segala kegiatan pelayanan 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima 
pelayanan maupun pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang 
membutuhkan serta disediakan secara 
memadai dan mudah dimengerti oleh 
semua penerima kebutuhan 
pelayanan.Namun, beberapa studi 
menunjukkan bahwa akar perma salahan 
yang menyebabkan buruknya kinerja 
pelayanan publik adalah prosedur 
pelayanan publik yang berbelit-belit dan 
tidak transparan (tidak terbuka). Oleh 
karena itu, transparency 
(transparansi/keterbukaan) pelayanan 
publik adalah merupakan salah satu hal 
yang harus segera diwujudkan demi untuk 
meningkatkan keberhasilan pelaksanaan 
otonomi daerah dan memenangkan 
persaingan di era globalisasi sekarang ini. 

Transparency (transparansi) 
merupakan salah satu prinsip dalam 
perwujudan good governance 
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(pemerintahan yang baik). Good 
governance dan otonomi daerah adalah 
dua konsep yang saling berkaitan, dan 
berinteraksi dalam suatu korelasi yang 
bersifat positif. Keduanya saling 
menyediakan iklim kondusif yang 
perkembangan satu sama lain. Akan 
tetapi, konsep good governance mudah 
diucapkan, namun sebenarnya agak sulit 
untuk merumuskan ke dalam satu bahasa 
yang bisa diterima khalayak karena di 
dalamnya ada unsur etika atau tata nilai. 
Dalam kaitan di atas, maka pemerintah 
mengeluarkan kebijakan pengembangan 
transparansi pelayanan publik. Kebijakan 
pemerintah untuk mengembangkan 
transparansi pelayanan publik diatur dalam 
Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor. KEP/ 
26/M.PAN/2/2004 Tanggal 24 Februari 
2004 Tentang Petunjuk Teknis 
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 
Kebijakan ini berlandaskan pada Undang-
Undang Dasar 1945 telah 
mengamanatkan bahwa negara wajib 
melayani setiap warga negara dan 
penduduk untuk memenuhi kebutuhan 
dasarnya dalam rangka pelayanan umum 
dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  

Di samping itu, pada kondisi aktual 
selama ini, Penyelenggaraan public 
service (pelayanan publik) yang 
dilaksanakan oleh aparatur pemerintah 
dalam ber bagai sektor pelayanan, 
terutama yang menyangkut pemenuhan 
hak-hak sipil dan kebutuhan dasar 
masyarakat, kinerjanya masih belum 
seperti yang diharapkan. Mengenai hal di 
atas dapat dilihat antara lain dari 
banyaknya pengaduan atau keluhan dari 
masyarakat dan dunia usaha, baik melalui 
surat pembaca maupun media pengaduan 
lainnya, seperti menyangkut prosedur dan 
mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-
belit, tidak transparan, kurang informatif, 
kurang akomodatif, kurang konsisten, 
terbatasnya fasilitas, sarana dan 
prasarana pelayanan, sehingga tidak 
menjamin kepastian (hukum, waktu dan 

biaya), serta masih banyak dijumpai 
praktik pungutan liar serta tindakan-
tindakan yang berindikasikan 
penyimpangan dan KKN.  

Transparansi dalam proses 
penyusunan RPJMD yang dilakukan oleh 
pemerintah saat ini sudah dilakukan 
dengan baik dengan adanya akses 
internet yang memudahkan masyarakat 
dalam memberikan saran dan kritik 
terhadap kinerja pemerintah. Meskipun 
dalam kenyataannya dalam proses 
penyusunan RPJMD ini terjadi perbedaan 
pendapat hasil akhir tentang RPJMD yaitu 
pihak masyarakat yang terwakilkan oleh 
LSM dan dosen mengatakan bahwa hasil 
akhir RPMD belum dipublikasikan pada 
kenyataannya hasil akhir tersebut telah 
dipublikasikan pada media massa 
tertanggal 18 Desember 2010. Dalam hal 
ini pemerintah khususnya tim penyusun 
kurang aktif dan transparan dalam 
mempublikasikan hasil akhir ini. Semua 
masyarakat berhak mengetahui apa yang 
telah dihasilkan dari proses penyusunan 
RPJMD ini dengan mempublikasikan tidak 
hanya di media massa saja tetapi 
diseluruh media baik itu internet, radio, 
mading-mading, kelurahan, kecamatan 
bahkan di pedesaan agar masyarakat tahu 
bagaiaman program serta visi dan misi 
bupati terpilih selama lima tahun kedepan.  

Pemerintah harus berupaya menjadi 
yang terbaik untuk menampung semua 
aspirasi masyarakat agar masyarakat 
percaya bahwa apa yang dilakukan 
pemerintah untuk kemajuan dan 
peningkatan pembangunan daerah sesuai 
dengan cita-cita daerah. Buruknya kinerja 
pelayanan publik selama ini antara lain 
dikarenakan belum dilaksanakannya 
transparansi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. Oleh karena itu, 
pelayanan publik harus dilaksanakan 
secara transparan oleh setiap unit 
pelayanan instansi pemerintah karena 
kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik 
memiliki implikasi yang luas dalam 
mencapai kesejahteraan masyarakat. 
Untuk mencapai hal di atas, diperlukan 
kondisi aktual seperti: manajemen dan 
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pelaksanaan pelayanan publik harus 
diinformasikan dan mudah diakses oleh 
masyarakat; prosedur pelayanan harus 
dibuat dalam bentuk bagan alir; 
persyaratan teknis dan administratif 
pelayanan harus diinformasikan secara 
jelas pada masyarakat; kepastian rincian 
biaya pelayanan harus diinformasikan 
secara jelas pada masyarakat; kepastian 
dan kurun waktu penyelesaian pelayanan 
harus diinformasikan secara jelas pada 
masyarakat; pejabat/ petugas yang 
berwenang dan bertanggung jawab 
memberikan pelayanan harus ditetapkan 
secara formal berdasarkan SK; lokasi 
pelayanan harus jelas; janji (motto) 
pelayanan harus tertulis secara jelas; 
standar pelayanan publik harus realistis 
dan dipublikasikan pada masyarakat; serta 
informasi pelayanan harus dipublikasikan 
dan disosialisasikan pada masyarakat 
melalui media.  

Salah satu karakteristik good 
governance adalah keterbukaan. 
Karakteristik ini sesuai dengan semangat 
zaman yang serba terbuka akibat adanya 
revolusi informasi. Keterbukaan tersebut 
mencakup semua aspek aktivitas yang 
menyangkut kepentingan publik mulai dari 
proses pengambilan keputusan, 
penggunaan dana-dana publik sampai 
pada tahapan evaluasi. 

Transparansi dalam penyusunan 
RPJMD ini merupakan keterbukaan dalam 
berbagai program publik. Dimensi ini pada 
dasarnya melihat seberapa jauh proses 
penyusunan yang berkaitan dengan 
pembiayaan dan program-program 
pemerintah dilakukan secara terbuka 
dengan melibatkan stakeholder yang ada 
di daerah. Penentuan program publik 
termasuk pembiayaannya erat kaitannya 
denagn seberapa jauh penggunaan 
kewenangan sumber daya ekonomi di 
daerah yang telah memberikan jaminan 
kepada publik atau stakeholder dalam 
memperoleh kemudahan akses informasi 
dalam suatu program. 

Seorang mahasiswa menyatakan 
bahwa pemerintah kurang transparan 
dalam proses pembangunan. Banyak yang 

tidak diketahui apa saja yang setiap hari 
dkerjakan oleh pejabat pemkab. Banyak 
karyawan yang keluar kantor, shooping, 
FBan dan lain-lain. Kan lebih baik 
ditampilkan bagaimana upaya dari 
pemerintah setiap harinya agar kita 
sebagai masyarakat juga tahu bahwa 
pemerintah benar-benar telah 
mengupayakan agar masyarakatnya lebih 
sejahtera. Dengan demikian pemerintah 
harus berusaha untuk meningkatkan 
transparansi agar masyarakat percaya 
bahwa pemerintah memang melakukan 
seluruh program dengan baik sehingga 
ada timbal balik dari masyarakat untuk 
juga ikut aktif dalam proses pembangunan. 

 
4.3 Akuntabilitas Sebagai 
Pertanggungjawaban Kepada 
Masyarakat 

Akuntabilitas (accountability) 
merupakan suatu istilah yang pada 
awalnya diterapkan untuk mengukur 
apakah dana publik telah digunakan 
secara tepat untuk tujuan di mana dana 
publik tadi ditetapkan dan tidak 
digunakan secara ilegal. Dalam 
perkembanganya akuntabilitas 
digunakan juga bagi pemerintah untuk 
melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi 
program. Usaha – usaha tadi berusaha 
untuk mencari dan menemukan apakah 
ada penyimpangan staf atau tidak, tidak 
efisien apa tidak prosedur yang tidak 
diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada 
pada institusi tentang “cheks and 
balance” dalam sistem administrasi 
(Widodo, 2001;148). 

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat 
dipahami sebagai bentuk 
pertanggungjawban yang mengacu pada 
siapa organisasi (atau pekerja individu) 
bertangungjawab dan untuk apa 
organisasi bertanggungjawab. Sedangkan 
pengertian akuntabilitas dalam arti luas 
dapat dipahami sebagai kewajiban pihak 
pemegang amanah (agen) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, 
menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan 
kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 
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kepada pihak pemberi amanah (principal) 
yang memiliki hak dan kewenangan untuk 
meminta pertanggungjawaban tersebut 
(Mahsun, 2006;84) 

Akuntabilitas sebagai 
pertanggungjawaban pihak yang diberi 
kuasa mandat untuk memerintah kepada 
yang memberi mereka mandat 
akuntabilitas bermakna 
pertanggungjawaban dengan menciptakan 
pengawasan melalui distribusi kekuasaan 
pada berbagai lembaga pemerintah 
sehingga mengurangi penumpukkan 
kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi 
saling mengawasi. Controlling 
(Pengawasan) adalah salah satu fungsi 
manajemen yang sangat dibutuhkan 
terlebih apabila rentang kendali pimpinan 
sudah sedemikian luas. Good Governance 
mensyaratkan adanya pengawasan yang 
dilakukan secara internal dan eksternal. 
Pengawasan internal dilakukan oleh unit 
pengawasan yang berada di bawah 
lingkup organisasi yang bersangkutan, 
sedangkan pengawasan eksternal 
dilakukan oleh unit pengawasan di luar 
organisasi yang bersangkutan. 
Akuntabilitas dan transparansi keuangan 
negara merupakan tujuan penting dari 
reformasi sektor publik mengingat secara 
definitive kualitas kepemerintahan yang 
baik (Good governance) ditentukan oleh 
kedua hal tersebut ditambah dengan peran 
serta masyarakat dan reformasi hukum. 
Yang dimaksud dengan Akuntabilitas 
publik keuangan negara adalah pemberian 
informasi dan pengungkapan (disclosure) 
atas aktivitas dan kinerja keuangan negara 
kepada semua pihak yang berkepentingan 
(stakeholder). Sehingga hak-hak publik, 
yaitu hak untuk tahu (right to know), hak 
untuk diberi informasi (right to be kept 
informed), dan hak untuk didengar 
aspirasinya (right to be heard and to be 
listened to), dapat dipenuhi (Budiardjo, 
1998;78)  

Dalam mendukung good governance, 
maka fungsi pengawasan internal 
pemerintah dan fungsi pemeriksa 
eksternal pemerintah harus berjalan pada 
fungsi masing-masing, namun tetap 

terkoordinasi sehingga mencapai 
pemeriksaan dan pengawasan keuangan 
negara yang efisien dan efektif, 
bermanfaat bagi auditee dalam 
mewujudkan program dan tujuan yang 
telah ditetapkan secara efektif, efisien dan 
ekonomis.  

Pertanggungjawaban pemerintah 
daerah Kabupaten Banyuwangi dalam 
penyusunan RPJMD masih kurang. 
Laporan tentang dana yang digunakan 
dalam proses penyusunan RPJMD belum 
diketahui oleh masyarakat. Dana yang 
dikeluarkan dalam proses penyusunan 
RPJMD harus dipertanggungjawabkan dan 
disertai dengan hasil akhir dari 
penyusunan RPJMD hingga terbentuknya 
suatu perda serta alasan-alasn mengapa 
perda mengalami keterlambatan juga 
harus dipertanggungjawabkan. 
Komunikasi politik adanya masalah teknis 
dan non teknis dalam persetujuan 
pembentukan sebuah perda membuat 
masyarakat bertanya-tanya ada apa 
dengan tim penyusun dan DPRD hingga 
perda saja dipermasalahkan dalam 
komunikasi politik. Hal ini harus 
dipertanggungjawabkan karena 
masyarakat berharap pertanggungjawaban 
pemerintah ini harus dimulai dari sekarang 
yang merupakan tahap awal menuju good 
governance yang diharapkan bisa menjadi 
pencegah KKN. KKN merupakan suatu 
tantangan yang terbesar dalam upaya 
menciptakan clean government dan good 
governance, termasuk di lingkungan 
militer. Cukup banyak informasi yang 
menunjukan bahwa praktek-praktek KKN 
dinegara kita cenderung semakin meluas. 
Pemerintah kita telah menunjukan adanya 
niat politik yang sungguh-sungguh untuk 
pemberantasan KKN. Hal ini terlihat dari 
berbagai produk peraturan perundang-
undangan serta lembaga yang dibentuk 
khusus dibidang pemberantasan KKN. 
Kenyataan menunjukkan bahwa usaha 
pemerintah tersebut kurang membuahkan 
hasil terutama disebabkan oleh lemahnya 
pengawasan internal. Beberapa temuan 
penyimpangan oleh BPK selama lima 
tahun terakhir menunjukkan bahwa 
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penaggulangan serta tindak lanjut dari 
temuan yang berulang belum dapat 
dilaksanakan secara optimal. 
Penyimpangan-penyimpangan yang 
dimaksud antara lain praktek mark up, 
penetapan standar harga terlalu tinggi, 
pengaturan pemenang lelang, berita acara 
tidak benar, denda tidak dilaksanakan, 
kegiatan mendahului otorisasi. Dilihat dari 
aspek pemeriksaan maka hampir 80% 
penyimpangan tersebut dikarenakan tidak 
taat terhadap peraturan perundang-
undangan dan administrasi keuangan.  

Ketidaktaatan dimaksud bisa 
disebabkan peraturannya itu sendiri tidak 
mungkin untuk dilaksanakan atau 
peraturannya sudah baik namun 
pelaksana kurang memahami atau 
sengaja melakukan pelanggaran. Oleh 
karenanya harapan kita sebagai salah satu 
solusi adalah perlu ada evaluasi 
menyeluruh sebab terjadinya 
penyimpangan yang berulang setiap tahun 
sehingga peran dan fungsi internal control 
tidak sekedar sebagai watch dog yang 
hanya sekedar memberikan koreksi 
namun yang terpenting adalah melakukan 
pencegahan (prefentif). Disamping itu 
peran dan fungsi bendahara harus dapat 
dijamin baik profesi maupun 
kemandiriannya sebagaimana kehendak 
UU No. 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. Setiap aktivitas 
yang berkaitan dengan kepentingan publik 
perlu mempertanggungjawabkan kepada 
publik. Tanggung gugat dan tanggung 
jawab tidak hanya diberikan kepada 
atasan saja melainkan juga pada para 
pemegang saham (stakeholder), yakni 
masyarakat luas.  

Akuntabilitas yang diharapkan dari 
pelayanan publik adalah semua pejabat 
publik harus mempertanggungjawabkan 
segala sikap, perilaku, dan kebijakannya 
kepada publik dalam melaksanakan apa 
yang menjadi tugas pokok, fungsi dan 
kewenangan yang dimilikinya. Keterlibatan 
stakeholder bertujuan untuk mengontrol 
apakah dana publik telah digunakan 
sesuai dengan apa yang ditetapkan dan 
tidak digunakan secara illegal sehingga 

terhindar dari tindak pidana korupsi seperti 
yang sekarang ini banyak diperbincangkan 
di media. 

 
4.4 Efektif dan Efisiennya Penyusunan 
RPJMD Dengan Analisis SWOT 

Efisien dan efektif artinya penggunaan 
dana atau penganggaran yang efisien 
dapat dilakukan melalui tahapan 
perencanaan yang baik. Perencanaan 
harus dikoordinasikan dengan seluruh unit 
di perguruan tinggi agar duplikasi kegiatan 
maupun anggaran tidak terjadi. Efektivitas 
penggunaan dana dicapai dengan 
perencanaan yang didasarkan atas 
rencana stratejik dan rencana operasional 
yang disusun dalam rangka mencapai visi 
yang ditetapkan. Untuk mencapai 
berbagai sasaran dan tujuan 
pembangunan secara efisien dan efektif, 
di samping diperlukan sistem 
perencanaan yang baik dan mampu 
mengantisipasi efektivitas pelaksanaan 
rencana, juga diperlukan sistem 
pelaksanaan dan pengawasan yang 
mantap dan mampu menjamin efisiensi 
dan efektivitas pencapaian sasaran dan 
tujuan pembangunan yang direncanakan. 

Sistem pelaksanaan tersebut 
bersama sistem perencanaan dan 
pengawasan merupakan bagian dari 
sistem manajemen pembangunan 
sebagai wahana dalam mencapai 
berbagai sasaran dan tujuan 
pembangunan nasional. Agar mampu 
berkompetisi secara sehat dalam 
percaturan dunia, kegiatan ketiga domain 
dalam governance perlu mengutamakan 
efektivitas dan efisiensi dalam setiap 
kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan 
efisiensi terutama ditujukan pada sektor 
publik karena sektor ini menjalankan 
aktivitasnya secara monopolistik. Tanpa 
adanya kompetisi tidak akan tercapai 
efisiensi.  Penyusunan RPJMD dikatakan 
efektif dan efisien ketika penyusunan 
program pemerintah menggunakan 
analisis SWOT. Dalam hal ini Banyuwangi 
bisa dikatakan baik atau buruk sesuai 
dengan peluang, ancaman, tantangan, 
serta kelemahannya. Semua penyusunan 
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telah dilaksanakan dengan baik yang 
disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
Kabupaten Banyuwangi. Selain itu para 
aparatur pemerintah juga harus berupaya 
semaksimal mungkin agar apa yang 
menjadi cita-cita daerah kita bisa tercapai. 

Proses penyusunan dikatakan efektif 
dan efisien karena adanya analisis SWOT 
yang digunakan untuk perencanaan 
sehingga akan menghasilkan suatu 
perencanaan yang baik uang disesuaikan 
dengan kondisi wilayah berdasarkan 
peluang, kelemahan, ancaman serta 
hambatan. Tetapi disisi lain proses 
penyusunan ini dikatakan tidak efektif dan 
efisien karena masalah waktu yang 
diberikan ketika musrenbang yang sangat 
dibatasi dalam proses menyalurkan 
aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat 
tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu 
sesuai dengan yang dijelaskan pada bab 
sebelumnya. Musrenbang merupakan 
tempat untuk menyalurkan aspirasi 
masyarakat agar dapat meningkatkan 
kinerja tata pemerintahan yang baik serta 
dibutuhkan dukungan struktur yang tepat. 
Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat 
maupun daerah dari waktu ke waktu harus 
selalu menilai dukungan struktur yang ada, 
melakukan perubahan struktural sesuai 
dengan tuntutan perubahan seperti 
menyusun kembali struktur kelembagaan 
secara keseluruhan dan menyusun 
jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Di 
samping itu, pemerintahan yang ada juga 
harus selalu berupaya mencapai hasil 
yang optimal dengan memanfaatkan dana 
dan sumber daya lainnya yang tersedia 
secara efisien. Dalam konteks ini, harus 
ada upaya untuk selalu menilai tingkat 
efektivitas dan efisiensi pemanfaatan 
sumberdaya yang tersedia. 

Agar lebih sistematik, penentuan 
bidang kajian mana yang terbaik dapat 
dilakukan melalui analisis SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
and Threats) (Rangkuti, 2002). SWOT 
merupakan akronim dari Strength 
(kekuatan) dan Weakness (kelemahan) 
internal dari suatu perusahaan serta 
Opportunities (peluang) dan Threat 

(ancaman) lingkungan yang dihadapinya. 
Analisis SWOT (SWOT Analysis) 
merupakan teknik historis yang terkenal di 
mana para manajer menciptakan 
gambaran umum secara cepat mengenai 
situasi strategis perusahaan. Analisis ini 
didasarkan pada asumsi bahwa strategi 
yang efektif diturunkan dari ”kesesuaian” 
yang baik antara sumber daya internal 
perusahaan (kekuatan dan kelemahan) 
dengan situasi eksternalnya (peluang dan 
ancaman). Kesesuaian yang baik akan 
memaksimalkan kekuatan dan peluang 
perusahaan serta meminimalkan 
kelemahan dan ancaman. Jika diterapkan 
secara akurat, asumsi sederhana ini 
memiliki implikasi yang bagus dan 
mendalam bagi desain dari strategi yang 
berhasil (Pearce, 2003) 

Proses pengesahan perda tentang 
RPJMD juga mengalami hambatan hal ini 
mengakibatkan keterlambatan dalam 
persetujuan perda RPJMD yang 
seharusnya enam bulan setelah bupati 
dilantik tetapi pada kenyatannya Sembilan 
bulan setelah bupati dilantik. Hal ini tidak 
efektif dan efisien karena mengakibatkan 
pemborosan dalam keuangan dengan 
ditandai adanya komunikasi politik antara 
DPRD dan tim penyusun yaitu adanya 
amsalah teknis dan non teknis tersebut. 
Diharapkan kedepannya tim penyusun, 
DPRD, serta masyarakat bisa 
bekerjasama untuk mewujudkan 
pemerintahan yang efektif dan efisien.  

 
4.5 Daya Tanggap Pemerintah Dalam 
Penyusunan RPJMD 

Karakteristik ini berkaitan dengan 
kepekaan pengelola institusi terhadap 
pihak-pihak yang seharusnya dilayani. 
Good governance memerlukan institusi 
dan proses didalamnya yang mencoba 
untuk melayani semua stakeholders dalam 
kerangka waktu tertentu yang sesuai. 
Sebagai konsekuensi logis dari 
keterbukaan, maka setiap komponen yang 
terlibat dalam proses pembangunan good 
governance perlu memiliki daya tanggap 
terhadap keinginan maupun keluhan para 
pemegang saham (stakeholder). Upaya 
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peningkatan daya tanggap tersebut 
terutama ditujukan pada sektor publik yang 
selama ini cenderung tertutup, arogan 
serta berorientasi pada kekuasaan. Untuk 
mengetahui kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan yang diberikan oleh 
sektor publik, secara periodik perlu 
dilakukan survey untuk mengetahui tingkat 
kepuasan konsumen (customer 
satisfaction). Dalam kehidupan sehari-hari, 
masyarakat atau sekelompok masyarakat 
tertentu menghadapi berbagai masalah 
dan krisis sebagai akibat dari perubahan 
situasi dan kondisi.  

Dalam proses penyusunan RPJMD 
pemerintah bertanggungjawab terhadap 
kelancaran proses pembahasan dan 
pengambilan keputusan untuk 
menyepakati setiap materi yang dibahas. 
Menghimpun saran dan tanggapan dari 
masyarakat terhadap pokok-pokok materi 
dari hasil publikasi. Hal ini bisa dilihat dari 
beberapa upaya pemerintah untuk 
menggunakan internet. Saran dan kritik 
tentang program pembangunan bisa 
dikirim lewat email atau datang langsung 
ke Bappeda untuk permasalahan yang 
berhubungan dengan perencanaan.  

Dalam situasi seperti ini, aparat 
pemerintahan tidak boleh masa bodoh 
tetapi harus cepat tanggap dengan 
mengambil prakarsa untuk memecahkan 
masalah-masalah tersebut. Aparat juga 
harus mengakomodasi aspirasi 
masyarakat sekaligus menindaklanjutinya 
dalam bentuk peraturan/ kebijakan, 
kegiatan, proyek atau program yang 
diusulkan. Wujud nyata dari prinsip tata 
pemerintahan yang responsif antara lain 
adalah penyediaan pusat pelayanan bagi 
keluhan masyarakat, pusat pelayanan 
masyarakat dalam hal-hal yang bersifat 
kritis dan gawat (crisis center), kotak 
saran, surat pembaca dan tanggapannya, 
dan berbagai bentuk tanggapan eksekutif 
dan legislatif dalam forum-forum 
pertemuan publik. 

Berdaya tanggap disini merupakan 
kemampuan pemerintah untuk mengenali 
kebutuhan, menyusun agenda dan 
prioritas, dan mengembangkan program-

program yang sesuai dengan aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat. Sehingga daya 
tanggap ini menunjuk pada keselarasan 
antara program kegiatan dan kebutuhan 
masyarakat. 
 
4.6 Perda RPJMD Sebagai Landasan 
Hukum Dalam Penyusunan RPJMD 

Aturan hukum tentang RPJMD telah 
tertuang dalam Perda No 7 Tahun 2011 
Tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2010-2015 yang tertanggal 18 Juli 
2011. Perda tentang RPJMD akan menjadi 
landasan dalam proses pelaksanaan 
RPJMD selama lima tahun kedepan. Good 
governance dilaksanakan dalam rangka 
demokratisasi kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Salah satu syarat kehidupan 
demokrasi adalah adanya penegakan 
hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa 
pandang bulu. Tanpa penegakan hukum 
yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan 
yang demokratis melainkan anarki. Tanpa 
penegakan hukum, orang secara bebas 
berupaya mencapai tujuannya sendiri 
tanpa mengindahkan kepentingan orang 
lain, termasuk menghalalkan segala cara. 
Oleh karena itu, langkah awal penciptaan 
good governance adalah membangun 
sistem hukum yang sehat, baik perangkat 
lunaknya (software), perangkat kerasnya 
(hardware) maupun sumber daya manusia 
yang menjalankan sistemnya (human 
ware).  

Hukum berfungsi sebagai 
pelindungan kepentingan manusia, agar 
kepentingan manusia terlindungi, hukum 
harus dilaksanakan secara profesional. 
Pelaksanaan hukum dapat berlangsung 
normal, damai, tertib. Hukum yang telah 
dilanggar harus ditegakkan melalui 
penegakkan hukum. Penegakkan hukum 
menghendaki kepastian hukum, kepastian 
hukum merupakan perlindungan terhadap 
tindakan yang sewenang-wenang. 
Masyarakat mengharapkan adanya 
kepastian hukum karena dengan adanya 
kepastian hukum masyarakat akan tertib, 
aman dan damai. Masyarakat 
mengharapkan manfaat dalam 
pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 
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adalah untuk manusia maka pelaksanaan 
hukum harus memberi manfaat, kegunaan 
bagi masyarakat jangan sampai hukum 
dilaksanakan menimbulkan keresahan di 
dalam masyarakat. Masyarakat yang 
mendapatkan perlakuan yang baik, benar 
akan mewujudkan keadaan yang tata 
tentrem raharja. Hukum dapat melindungi 
hak dan kewajiban setiap individu dalam 
kenyataan yang senyatanya, dengan 
perlindungan hukum yang kokoh akan 
terwujud tujuan hukum secara umum: 
ketertiban, keamanan, ketentraman, 
kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, 
dan keadilan (Soejadi, 2003: 5). 

 
4.7 Berorientasi Konsensus Dalam 
Proses Pembangunan 

Di dalam suatu komunitas yang 
dilayani oleh pengelola institusi terdapat 
lebih dari satu aktor dan banyak sudut 
pandang yang berbeda. Good governance 
memerlukan mediasi dari kepentingan-
kepentingan yang berbeda di masyarakat 
dalam rangka mencapai sebuah 
konsensus umum dalam masyarakat yang 
merupakan kepentingan atau keputusan 
yang terbaik yang dapat dicapai untuk 
seluruh masyarakat. Ini memerlukan 
perspektif luas dan jangka panjang 
mengenai apa yang diperlukan untuk 
pengembangan manusia secara 
berkesinambungan. Ini hanya dapat 
dicapai melalui pemahaman yang baik 
atas konteks historis, kultural dan sosial di 
komunitas atau masyarakat tersebut. 

LAN dan BPKB (2000) 
mengemukakan malalui karakteristik 
orientasi consensus dalam good 
governance dapat menjadi mekanisme 
intermediasi kepentingan yang berbeda 
untuk memperoleh pilihan yang terbaik 
bagi kepentingan yang lebih luas baik 
dalam hal kebijakan maupun prosedur.  

Konsensus bisa dicapai melalui 
prinsip good governance yaitu adanya 
transparansi, partisipasi, akuntabilitas 
dalam membuat keputusan, penekanan 
hukum yang telah disepakati adanya 
kesederajatan antara pemda, masyarakat 

dalam membuat keputusan atas 
kesepakatan bersama. 

Kegiatan bernegara, berpemerintahan 
dan bermasyarakat pada dasarnya adalah 
aktivitas politik, khususnya dalam proses 
penyusunan RPJMD yaitu antara DPRD 
dengan tim penyusun yang mengakibatkan 
perda tentang RPJMD mengalamai 
keterlambatan, sehingga masalah ini berisi 
dua hal utama yaitu konflik dan 
konsensus. Di dalam good governance, 
pengambilan keputusan maupun 
pemecahan masalah bersama lebih 
diutamakan berdasarkan konsensus, yang 
dilanjutkan dengan kesediaan untuk 
konsisten melaksanakan konsensus yang 
telah diputuskan bersama. Konsensus 
bagi bangsa Indonesia sebenarnya 
bukanlah hal baru, Karena nilai dasar kita 
dalam memecahkan persoalan bangsa 
adalah melalui “musyawarah untuk 
mufakat”. 
 
4.8 Berkeadilan Antara Partisipasi 
Perempuan dan Laki-laki 

Berkeadilan dalam proses 
pembangunan ini dimaksudkan dalam hal 
jender yaitu perbedaan peran dan tugas 
antara laki-laki dan perempuan yang 
didasarkan pada kebiasaan, norma sosial, 
dan adat budaya masyarakat. Budaya 
masyarakat menyebabkan perempuan 
seringkali tidak berperan di sektor publik 
dan urusan pembangunan dianggap 
sebagai ’urusan laki-laki’ dan kalangan elit 
masyarakat. Pemikiran tentang adanya isu 
jender berkembang sebagai kritik bahwa 
kelompok miskin dan perempuan 
terpinggirkan dari isu-isu publik (sosial 
kemasyarakatan, ekonomi produktif, dan 
politik). Peminggiran ini harus diubah dan 
mereka seharusnya hadir, ikut 
bermusyawarah dan juga ikut menerima 
manfaat langsung dari program dan 
anggaran pembangunan. Kelompok 
terpinggirkan (miskin, minoritas, 
perempuan) seringkali juga tidak 
menerima manfaat dan mengakses 
sumber daya pembangunan. 
Pembangunan desa diharapkan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
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mengatasi ketimpangan, dan berpihak 
kepada kelompok yang paling 
terpinggirkan (marjinal). Kesejahteraan 
adalah untuk semua. Keberpihakan 
kepada kelompok marjinal menjadi prinsip 
untuk mengatasi ketimpangan yang masih 
terjadi. Melalui prinsip good governance, 
setiap warga negara memiliki kesempatan 
yang sama untuk memperoleh 
kesejahteraan. Akan tetapi karena 
kemampuan masing-masing warga negara 
berbeda-beda, maka sektor publik perlu 
memainkan peranan agar kesejahteraan 
dan keadilan dapat berjalan seiring 
sejalan.  

Komposisi perempuan dalam 
pembanguan memang sangat rendah 
sekali. Hal ini dapat terlihat dari struktur 
jabatan di pemkab. Perempuan belum 
mendapat tempat yang adil untuk ikut 
berperan aktif dalam proses 
pembangunan. Kebijakan pemerintah yang 
mengajak perempuan untuk berpartisipasi 
dlaam pembangunan masih rendah sekali. 
Diharapkan untuk kedepannya laki-laki 
dan perempuan mendapatkan hak yang 
sama dalam pembangunan karena 
perempuan juga membutuhkan pengakuan 
bahwa dirinya juga pantas untuk ikut aktif 
dalam proses pembangunan. 

Menurut Soekowathy (2003) rasa 
keadilan harus diberlakukan dalam setiap 
lini kehidupan manusia yang terkait 
dengan masalah hukum, sebab hukum 
terutama filsafat hukum menghendaki 
tujuan hukum tercapai yaitu : 

a. Mengatur pergaulan hidup secara 
damai 

b. Mewujudkan suatu keadilan 
c. Tercapainya keadilan berasaskan 

kepentingan, tujuan dan kegunaan, 
kemanfaatan dalam hidup bersama. 

d. Menciptakan suatu kondisi 
masyarakat yang tertib, aman dan 
damai. 

e. Hukum melindungi setiap kepentingan 
manusia di dalam masyarakat sesuai 
dengan hukum yang berlaku, 
sehingga terwujud kepastian hukum 
(rechmatigkeit) dan jaminan hukum 
(Doelmatigkeit) 

f. Meningkatkan kesejahteraan umum 
(populi) dan mampu memelihara 
kepentingan umum dalam arti 
kepentingan seluruh anggota 
masyarakat serta memberikan 
kebahagiaan secara optimal kepada 
sebanyak mungkin orang, dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya (utilitarianisme). 

g. Mempertahankan kedamaian dalam 
masyarakat atas dasar kebersamaan 
sehingga terwujud perkembangan 
pribadi atas kemauan dan kekuasaan, 
sehingga terwujud “pemenuhan 
kebutuhan manusia secara maksimal” 
dengan memadukan tata hubungan 
filsafat, hukum, dan keadilan. 

 
4.9 Bervisi Strategis Dalam Proses 
Pembangunan 

Para pemimpin dan masyarakat 
memiliki perspektif yang luas dan jauh ke 
depan atas tata pemerintahan yang baik 
dan pembangunan manusia, serta 
kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan 
untuk mewujudkan perkembangan 
tersebut. Selain itu mereka juga harus 
memiliki pemahaman atas kompleksitas 
kesejarahan, budaya dan sosial yang 
menjadi dasar bagi perspektif tersebut. 
Dalam era yang berubah secara dinamis 
seperti sekarang ini, setiap domain dalam 
good governance perlu memiliki visi yang 
strategis.  

Tanpa adanya visi semacam itu maka 
suatu bangsa dan negara akan mengalami 
ketertinggalan. Visi itu sendiri dapat 
dibedakan antara visi jangka panjang (long 
term vision) antara 20 sampai 25 tahun 
(satu generasi) serta visi jangka pendek 
(short term vision) sekitar 5 tahun 
(Dokumen RPJMD). 

Semua kegiatan pemerintahan berupa 
pelayanan publik dan pembangunan di 
berbagai bidang seharusnya didasarkan 
pada visi dan misi tertentu disertai strategi 
implementasi yang jelas. Lembaga-
lembaga pemerintahan pusat dan daerah 
perlu memiliki rencana strategis (Renstra) 
sesuai dengan bidang tugas masing-
masing sebagai pegangan dan arah 
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pemerintahan di masa mendatang. 
Dengan demikian program pembangunan 
nasional (propenas), program 
pembangunan daerah, rencana strategis 
departemen/lembaga/dinas merupakan 
wujud dari prinsip tata pemerintahan yang 
berdasarkan visi strategis. 

Upaya mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik, merupakan 
tantangan yang menjadi salah satu tugas 
pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 
Perwujudannya berarti adanya tatanan 
yang akan menunjang upaya untuk 
mewujudkan Banyuwangi lebih baik di 
masa mendatang. Seorang pemimpin 
yang efektif sangat dibutuhkan dalam 
sebuah pemerintahan. Menurut 
Tirtamihardja (2003) seorang pemimpin 
dikatakan efektif apabila melakukan hal-
hal berikut ini: 

1. Menciptakan sebuah visi yang 
sesuai untuk organisasinya 

2. Memperkuat dan mendorong 
semua lapisan organisasinya 

3. Menciptakan suasana perasaan 
tim untuk merasakan mana yang 
terpenting 

4. Membentuk kerjasama tim yang 
baik 

5. Mengkomunikasikan visi kepada 
seluruh lapisan organisasi 

6. Menciptakan suatu momen yang 
tepat 

7. Menciptakan sikap yang baru 
dalam perilaku organisasi 

 
5. KESIM{PULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini telah dilakukan oleh 
peneliti selama beberapa bulan. Penelitian 
dengan metode fenomenologi ini dapat 
dikerucutkan dalam sebuah kesimpulan 
yang dijelaskan dalam tabel sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5.1 
Hasil Penelitian 

No Prinsip 
Good 

Governance 

Hasil Penelitian  

1. Partisipasi  Partisipasi yang 
rendah 

2. Transparansi Kurangnya 
transparansi 
terhadap publik 

3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban 
dana RPJMD yang 
yang belum 
dipublikasikan 

4. Aturan 
Hukum 

Adanya Perda 

5. Efektif dan 
Efisien 

Adanya Analisis 
SWOT 

6. Berdaya 
Tanggap 

Layanan Internet 

7. Berorientasi 
konsensus 

Menjadi penengah 
dalam pengambilan 
keputusan 

8. Berkeadilan Pembatasan 
partisipasi antara 
perempuan dan laki-
laki 

9. Bervisi 
Strategis 

Visi dan misi yang 
jelas dari bupati 
terpilih 

 
5.2 Saran Bagi Pemerintah Daerah 

Peneliti telah mengikuti kegiatan 
perencanaan yang dilaksanakan dalam 
proses penyusunan RPJMD di kabupaten 
Banyuwangi. Dari tiap tahapan yang 
peneliti ikuti, peneliti dapat memberikan 
saran kepada aparat pemerintah daerah 
khususnya yang terlibat dalam 
penyusunan RPJMD ini yaitu: 

1. RPJMD harus menjadi pedoman 
utama dalam pembuatan dokumen 
perencanaan tahunan RKPD 
rencana kerja pemerintah daerah 

2. Dokumen perencanaan 5 tahun 
RPJMD ini diharapkan benar-benar  
menjadi pedoman / rujukan untuk 
pembuatan renstra rencana 
strategis SKPD (satuan kerja 
perangkat daerah) 
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3. Renstra SKPD harus menjadi 
pedoman pembuatan Renja 
(Rencana kerja) bagi semua SKPD 

4. Setiap tahapan pelaksanaan 
penyusunan RPJMD harus lebih 
transparan lagi pada masyarakat 
agar partisipasi masyarakat lebih 
terserap dan pada akhirnya setelah 
RPJMD ini pengaplikasian hasilnya 
dapat tercapai pada masyarakat. 

5. Hasil dari setiap pelaksanaan 
RPJMD lebih disosialisasikan 
kepada masyarakat sehingga tidak 
hanya kalangan tertentu “kalangan 
terpelajar” saja yang tahu namun 
juga masyarakat secara luas. 
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