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BAB

1
BAB I
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1.1 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Deskripsi
1. Mata kuliah ini berkaitan dengan penggunaan teori dan analisis ekonomi dalam
pembuatan keputusan Publik.
2. Secara lebih spesifik, mata kuliah ini memberi pemahaman tentang Perencanaan
Pembangunan dan Penganggaran dan praktek-praktek dalam kebijakan Perencanaan

Tujuan:
1. Mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang teori Perencanaan dan
aplikasinya pada keputusan Publik
2. Mengembangkan ketrampilan dalam penggunaan metode kuantitatif
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1.1.1 Sejarah Perencanaan Pembangunan

A. Munculnya hasrat untuk membangun dan mengejar ketertinggalan
B. Pesatnya perkembangan perencanaan di negara-negara sosialis
C. Pengalaman PD II bahwa pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi
D. Pengaruh pendapat J.M.Keynes dalam The General Theory of E, I & M bahwa
pemerintah perlu campur tangan dalam perekonomian
•

(Dalam General Theory of Money, Interest and Employment (1936),Keynes
menyatakan pendapatan total perekonomian, dalam jangka pendek, ditentukan
sebagaian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan
pemerintah.

•

Semakin orang ingin belanja,

semakin banyak barang dan jasa yang

perusahaan dapat jual. semakin banyak yang perusahaan jual, semakin banyak
output yang mereka akan pilih untuk diproduksi dan semakin banyak yang
mereka akan pilih untuk dipekerjakan.

Lingkaran setan kemiskinan

1.1.2 Pengertian Perencanaan
•

Konsep dasar perencanaan adalah rasionalitas, ialah cara berpikir ilmiah dalam
menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif
solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan.

•

Perencanaan sangat dipengaruhi oleh karakter masyarakat dalam mengembangkan
budaya ilmiah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya
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•

Perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan (decision maker), sedangkan
kualitas hasil pengambilan keputusan berkorelasi dengan pengetahuan (knowledge),
pengalaman (experience), informasi berupa data yang dikumpulkan oleh pengambil
keputusan (ekskutor).

•

Menurut friedman, perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar yakni
bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksiaksi publik.

•

Atas dasar tersebut maka perencanaan didefinisikan sebagai: komponen yang
menghubungkan antara pengetahuan dengan aksi/tindakan dalam wilayah publik.

•

Pada prinsipnya friedmann menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan
masyarakat banyak.

•

Disisi lain Campbell dan Fainstain (1999:1) menyatakan bahwa dalam pembangunan
Kota atau daerah dipengaruhi sistem ekonomi kapitalis atau demokratis.

•

Dalam konteks tersebut maka pada prakteknya perencanaan tidak dapat dipisahkan
dengan suasana politik kota atau daerah sebab keputusan-keputusan publik
mempengaruhi kepentingan-kepentingan lokal.

•

Hal ini menjadi relevan apabila kekuasaan mempengaruhi perencanaan.

•

Menurut

Branch,MC

(1983)

perencanaan

(merencanakan)

merupakan

proses

mengarahkan kegiatan manusia dan sumber daya alam dengan berorientasi ke masa
depan.
•

Kapasitas sumber daya alam bersifat terbatas sedangkan populasi semakin meningkat
maka pemanfaatan hendaknya bersifat tepat guna dan tepat sasaran.



Alexander, ER (1986) adalah suatu kegiatan masyarakat dan organisasi untuk
mengembangkan strategi yang optimal terkait tindakan masa depan untuk mencapai
seperangkat tujuan yang diinginkan, guna mengatasi permasalahan yang nyata dalam
konteks yang kompleks dan di dukung oleh kewenangan dan keinginan untuk
mengalokasikan sumber daya serta bertindak sesuai yang diperlukan untuk
melaksanakan strategi- strategi yang sudah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian di atas maka tiga ciri utama perencanaan ( dalam merencanakan)
adalah :
•

harus menyangkut hari depan ;

•

harus menyangkut tindakan atau aksi ;

•

satu badan tertentu harus bertanggungjawab untuk melakukan tindakan dikemudian hari.
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Masih banyak pengertian kaitannya dengan perencanaan, hal ini disebabkan karena
perencanaan amat dinamis dan berkembang sejalan dengan fenomena-fenomena yang
berkembang di masyarakat.
•

Dengan melihat realitas sosial yang ada sekarang maka dimensi perencanaan telah
bergeser dari penekanan hanya pada masalah ekonomi menjadi ke masalah sosial dan
budaya masyarakat.

•

Dengan tingginya intensitas kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pembangunan yang
menekankan pada pertumbuhan ekonomi semakin dirasa bahwa pembangunan yang ada
akan mengancam kelanjutan pembanguan itu sendiri.

•

Hal ini mengilhami suatu pemikiran tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan
menyertakan pemahaman pada aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan.

Bagaimana Perencanaan dilakukan secara ringkas disebutkan sebagai berikut :
•

Menentukan tujuan dan sasaran yang menyertakan seluruh warga ;

•

Mengetahui fakta-fakta tentang kondisi yang ada serta memperkirakan apa yang terjadi;

•

Mengkaji pilihan-pilihan tindakan yang dapat dilakukan dengan mengingat potensi dan
hambatan yang ada ;

•

Menentukan pilihan-pilihan yang terbaik berdasarkan pertimbangan normatif maupun
teknis:

•

Mengusulkan rangkaian kebijakan dan tindakan yang perlu diambil;

•

Melakukan sosialisasi,

penegakan,

pemberian insentif dsb.

Serta

membantu

pelaksanaan secara sistematik dan teratur

Perencanaan menurut paradigama baru disamping menggunakan kaca mata pendekatan
ilmiah (rasionalitas) dituntut juga mempertimbangkan nilainilai yang berkembang dalam
komunitas masyarakat agar dalam menyusun alternatif kebijakan tepat sasaran dan dapat
dilaksanakan.
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1.1.3 Model Perencanaan Rational Comprehensip (RCP)
•

Yang mendasari perencanaan tersebut pada dasarnya menekankan pada kemampuan akal
pikiran dalam memecahkan problem-problem yang berkembang dan terjadi dalam
masyarakat.

•

Problema yang ada dipecahkan melalui pendekatan ilmiah dalam analisisnya sehingga
permasalahan- permasalahan dapat dicarikan solusinya secara cermat serta tidak
menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari.

Kelebihaan perencanaan model ini bersifat ”keahlian” karena itu seorang perencana dituntut
memahami perencanaan baik dari sisi teknis maupun filosopis.

Pada umumnya perencanaan model ini dilakukan bersifat perorangan, namum tidak menutup
kemungkinan bersifat kolektif atau kelompok dengan asumsi kepentingan individu
menyesuaikan kepentingan kelompok.

Karakter dasar perencanaan bersifat komprehensif (menyeluruh), yakni mempertimbangkan
aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga semua masalah ingin coba
diselesaikan.

Kelemahan dalam perencanaan model ini biasanya kurang dapat memperhitungkan sumber
daya yang tersedia, karena berasumsi bahwa sumber daya dapat dicari dan diusahakan.
Pembuat keputusan dipegang para ahli/perencana sedangkan masyarakat hanya diberikan
sedikit peran, biasanya hanya dalam bentuk publik hearing yang sifatnya serimonial.

Perencana menganggap paling tahu atas segala permasalahan.
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Contoh Model Perencanaan Rasional Komprehensip

Penyusunan Dokumen Tata Ruang Wilayah.
Tujuannya untuk menata ruang sesuai dengan fungsi, manfaat dan potensi yang dimiliki
akibat mobilisasi dan perkembangan penduduk yang semakin meningkat sementara kondisi
ruang terbatas serta keinginan kuat untuk membangun secara berkelanjutan.
Dalam dokumen perencanaan tatar uang kota maupun wilayah akan menyajikan ruang
sebagai satuan wilayah pengembangan (SWP) yang terinci mulai dari satuan wilayah
pengembangan pertanian, satuan wilayah pengembangan perdagangan, satuan wilayah
pengembangan perkantoran, satuan wilayah pengembangan industri dan seterusnya.
Proses penyusuanan dokumen tata ruang sendiri memerlukan kajian yang mendalam oleh
para ahli tata ruang serta melalui sosialisasi yang melibatkan seluruh ”stake holder” berulangulang dari mulai bentuk konsep /draft sampai bentuk final. Sehingga keabsahan dari
dokumen19 tersebut sangat teruji.

1.1.4 Model Perencanaan Strategis (Strategic Planning)
Perencanaan strategis umumnya dipakai dalam organisasi yang bersifat publik. Model
perencanaan strategis menggunakan langkah-langkah sistematis.

Menurut John M. Bryson (1999) langkah-langkahyang dimaksud adalah:
1. Identifikasi mandat organisasi;
2. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi ;
3. Penilaian terhadap lingkungan eksternal;
4. Penilaian lingkungan internal
5. Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi;
6. Merumuskan strategi untuk mengelola isu;
7. Penetapan visi organisasi yang efektif dan efesien.

Karakter dasar perencanaan strategis adalah pembuat keputusan adalah masyarakat, pihakpihak terkait dibantu para ahli yang bertindak sebagai fasilitator.
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Bersifat komprehensif karena semua aspek dikaji tetapi hanya berkaitan dengan isu strategis,
hasil kajiannya bersifat menyeluruh bukan hanya aspek fisik serta mempehitungkan sumber
daya yang tersedia.

Kelemahan perencanaan strategis terletak pada keterbatasan pengetahuan sumber daya
manusia organisasi yang tidak merata sehingga tidak semua memahami visi dan misi
organisasi.

Dalam pencermatan lingkungan internal dan eksternal organisasi harus dilakukan oleh
anggota organisasi yang berpengalaman dan mengenal betul karakter organisasi sehingga
mampu mengetahi isu-isu organisasi yang strategis.

Contoh Model Perencanaan Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD). RPJM memuat Visi, Misi dan program-program Kepala Daerah berdasarkan janjijanji saat pencalonan Kepala Daerah.

Namun dalam perkembangannya Visi, Misi dan program- program Kepala Daerah
mengalami perubahan saat masih menjadi calon Kepala Daerah dengan sesudah menjadi
Kepala Daerah.

Perubahan tersebut disebabkan karena Visi, Misi dan Program sebelum menjadi Kepala
Daerah disusun dan direncanakan oleh ”Tim Sukses” calon Kepala Daerah sedangkan setelah
menjadi Kepala Daerah visi, misi dan programprogram tersebut disusun oleh perencana
melalui Bappeda. Hal ini bisa dihindari apabila terjalin komunikasi antara ”Tim Sukses”
dengan Kepala Bappeda.
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1.1.5 Model Perencanaan Incremental

Pada akhir tahun 1960 model perencanaan dengan pendekatan sepenuhnya pada rasional
mulai dipertanyakan.
Hal ini datang dari ”Otoritas Chicago Housing” melalui Meyersen dan Banfield yang
berpendapat bahwa perencanaan praktis berbeda dengan teori perencanaan.

Selanjutnya Gunton, mengemukakan bahwa model perencanaan yang dilakukan pemerintah
pada kenyataannnya tidak menggunakan pendekatan ilmiah (rasional) dalam aktifitasnya,
namun didominasi oleh proses lobi-lobi politik yang sempit.

Kelemahan perencanaan incremental adalah asumsinya bahwa kondisi masyarakat adalah
pluralis yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil.

Pengkritik paham incremental

memperdebatkan bahwa masyarakat didominasi oleh

kelompokkelompok tertentu yang melakukan kompetisi tidak adil dan tidak demokratis.

Dalam hal ini nantinya kelompok masyarakat pemenang saja yang terwakili dalam
perencanaan.

Contoh Perencanaan Model Inceremental
Dalam penentuan plafon belanja kota/daerah dengan mengestimasi bahwa kenaikan anggaran
belanja berkisar 10 prosen pada tahun perhitungan, hal ini mendasarkan pada realisasi
anggaran pada tahun sebelumnya dengan menyesuaikan besarnya inflasi dan jumlah
penduduk.

Pendekatan incremental tersebut tanpa mendasarkan efektifitas belanja setiap kegiatan yang
dilaksanakan sehingga kegiatan bersifat monoton dan banyak dijumpai penggunaan anggaran
yang tidak relevan.
Untuk menghindari pemborosan anggaran, maka model pendekatan incremental seharusnya
diganti dengan pendekatan Zero Based Budgeting. Pendekatan ini mendasarkan pada
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perkiraan kegiatan yang akan dilakukan bukan pada kegiatan yang dilakukan pada tahun
sebelumnya, jadi menghitung belanja anggaran dimulai pada tahun ke nol.

Model Perencanaan incrmental penganggaran pada setiap tahun anggaran Pemerintahan
ditunjukkan pada Bagan sebagai berikut :

1.2 Abstraksi
Eksistensi Rasionalitas dalam Perencanaan Pembangunan
•

Perubahan

paradigma

science

mempengaruhi

model-model

perencanaan

pembangunan yang berkembang dewasa ini.
•

Ciri utama adalah berpikir secara ilmiah dengan pendekatan sebab akibat, analogianalogi, obyektif dan sistematis.

•

Model berpikir dengan analisa-analisa mendalam tersebut disebut berpikir secara
rasional, dan menjadi instrument dalam perencanaan pembangunan.

•

Instrumen rasionalitas dalam perencanaan pembangunan dipraktekkan “cukup baik”
pada model perencanaan rasional komprehensip, kemudian perencanaan strategis,
selanjutnya perencanaan incremental.

•

Perencananaan Rasional Komprehensip dalam proses pengambilan keputusan
ditentukan oleh para ahli perencana sedangkan masyarakat sedikit berperan, tingkat
komprehesifitasnya tinggi sehingga semua masalah dipecahkan, serta penyajiannya
sangat rinci.

•

Perencanaan Strategis dalam proses pengambilan keputusan ditentukan oleh para
stake holder dan masyarakat sedangkan perencana hanya sebagai fasilitator,
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tingkat komprehensifitas tidak semua aspek dikaji tetapi hanya masalah/isu-isu
strategis, hasil analisa menyeluruh tidak hanya bersifat fisik.
•

Perencanaan

incremental

dalam

pengambilan

keputusan

ditentukan

oleh

pengalaman dan instuisi perencana yang didasari oleh informasi data sebelumnya,
tingkat

komprehensifitasnya

rendah

dan

dapat

secara

cepat

menyajikan

pengambilan keputusan sekalipun kualitas keputusannya rendah.
2/9/2022
•

Produk

Perencanaan

dimplementasikan

Model

karena

Rasional

berhadapan

Komprehensip
dengan

interest

biasanya

sulit

kendala-kendala

nonteknis dilapangan (kemauan penguasa), misalkan Penyusunan Dokumen Tata
Ruang Wilayah.
•

Perencanaan Strategis digunakan dalam organisasi publik termasuk Organisasi
di lingkungan Pemerintah Daerah, contoh penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah/Panjang.

•

Perencanaan Incremental dipraktekkan dalam organisasi keuangan dan
pendataan yang dituntut mengambil keputusan secara cepat. Contoh dalam
penyusunan Anggaran Belanja Daerah.

Mengapa Perencanaan?
1. Karena keterbatasan sumberdaya
1) Efisiensi: mencegah pemborosan
2) Efektivitas: mencapai tujuan pembangunan.
2. Karena ketidakpastian
1) Antisipasi

perubahan

lingkungan

strategis:

strengths,

weaknesses,

opportunities, threats
2) Proyeksi masa depan: sosial, ekonomi, budaya,

politik, informasi, dan

teknologi
3. Untuk sinergi kebijakan
1) Penataan kelembagaan: organisasi dan informasi
2) Rentang manajemen.
4. Untuk pengawasan dan pengendalian
1) Sasaran terukur: indikator kinerja
2) Standardisasi: Standar Pelayanan Minimum
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1.2 Unsur-unsur Rencana
•

Kebijakan dasar

•

Kerangka rencana makro

•

Perkiraan sumberdaya

•

Kebijakan pendukung yang konsisten

•

Program investasi

•

Administrasi pembangunan

1.3 Fungsi Rencana Pembangunan
•

Pedoman untuk pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan

•

Perkiraan penggunaan potensi sumberdaya secara rasional

•

Untuk menghindari ketidakpastian/instabilitas

•

Untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai kemungkinan

•

Untuk menentukan prioritas dari berbagai kebutuhan yang muncul

•

Untuk mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan pembangunan

1.4 Syarat-syarat Keberhasilan Rencana
•

Komisi/badan/lembaga perencanaan

•

Data stastistik

•

Tujuan yang disepakati

•

Sasaran dan prioritas

•

Sumberdaya

•

Sistem administrasi yang efisien

•

Dukungan masyarakat

Ruang Lingkup Substantif:
•

Perencanaan Sosial, Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi kepada
segi - segi kehidupan bermasyarakat.

•

Perencanaan Ekonomi, Perencanaan pembangunan yang berorientasi dan
bermotivasi ke pembangunan ekonomi.
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•

Perencanaan Fisik, Perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada
aspek fisik.

Ruang Lingkup Teritorial
Beberapa terminologi mengenai teritorial:


Wilayah, Suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar
pengertian, batasan dan geografis.



Daerah, Wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial yang pengertian, batasan, dan
perwatakannya didasarkan pada wewenang administratif yang ditentukan dengan
peraturan perundangan tertentu.



Kawasan, Wilayah yang teritorialnya didasarkan kepada pengertian dan batasan
fungsional.

1.5 Tipe Perencanaan


Perencanaan Fisik (Physical Planning), adalah perencanaan struktur fisik daerah (tata
guna tanah, komunikasi, utilitas, dll).



Perencanaan Ekonomi (Economic Planning), adalah perencanaan struktur ekonomi
suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme
pasar.



Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk
atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat.



Perencanaan imperatif adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung
pengarahan-pengarahan yang bersifat kongkrit.



Perencanaan alokatif , adalah perencanaan yang berkenaan dengan koordinasi,
penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar terdapat terjamin bahwa sistem yang
bersangkutan tercakup secara effisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaankebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga regulatory planning



Perencanaan

Inovatif,

adalah

perencanaan

yang

berkenaan

dengan

perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan sasaran yang baru berusaha
menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga
development planning.
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1.6 Kegagalan Perencanaan
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena:


Informasinya kurang lengkap,



Metodologinya belum dikuasai,



Perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana



Pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan pertimbangan teknis
perencanaan diabaikan.

2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya.


Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya.



Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten,



Masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya.

3. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang.


Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin
melebarnya kesenjangan.



Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah
atau konsep di balik perencanaan itu.

4. Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang
paling kecil sekalipun.


Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan berkembangnya prakarsa individu
dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.



Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah
mengatur semuanya.



Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).

1.7 Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (1)
Adanya kecenderungan berpikir bahwa:


Dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dar dimensi moralnya,



Dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan
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Dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya

Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber daya pembangunan diprioritaskan menurut
jalan pikiran yang demikian.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (2)


Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman
dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah ( grass-root ).



Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi

kurang efektif karena kurang

mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (3)
Pembangunan masyarakat banyak di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material
daripada keterampilan teknis dan manajerial.
Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:


Kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan manajerial dalam pengembangan
sumber daya manusia, dan



Mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di lapisan bawah.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (4)
Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh lebih ampuh daripada teknologi yang
berasal dari masyarakat itu sendiri.
Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang:


Terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu untuk seluruh kawasan
pembangunan di tanah air yang sangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.



Pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang
dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih
efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (5)
Lembaga-lembaga yang telah berkembang di kalangan rakyat cenderung tidak efisien dan
kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.
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Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang
dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, memperkuat serta
memberdayakannya.



Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru
yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (6)


Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukannya atau bagaimana
memperbaiki nasibnya.



Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan
dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.



Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk
rakyat, tetapi salah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.



Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (7)


Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan malas. Dengan demikian, cara
menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan
malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.



Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial
( charity ) dan bukan usaha penguatan

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (8)


Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan, misalnya ICOR, diartikan
bahwa investasi harus selalu diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi
pertumbuhan.



Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan menghasilkan pertumbuhan, bahkan
merupakan sumber pertumbuhan yang lebih lestari ( sustainable ), tetapi umumnya
dalam kerangka waktu ( time frame ) yang lebih panjang.



Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat
teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan potensi
yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.
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Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (9)


Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor tradisional, kurang produktif, dan
memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan
investasi modal besar-besaran di sektor itu.



Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan
perdesaan dipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.



Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk
secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan.

Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan (10)


Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di perkotaan, di sektor industri yang
justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasi.



Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan
dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan
ekonominya menjadi kukuh.

1.8 Sistem Perencanaan yang Berhasil


Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran
serta masyarakat.



Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara
garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah
masyarakat dan usaha swasta.

1.9 Perencanaan yang Ideal


Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan
harus turut serta dalam prosesnya.



Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi
harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam
kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
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Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya
dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.



Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).



Terbuka dan demokratis ( a pluralistic social setting).

1.10 Tahapan Perencanaan


Pengendalian Pelaksanaan Rencana
•

Dilakukan oleh masing-masing pimpinan SKPD.

•

Kepala

Bappeda

menghimpun

dan

menganalisis

hasil

pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai
dengan tugas dan kewenangannya.


Evaluasi Pelaksanaan Rencana
•

Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan SKPD
periode sebelumnya.

•

Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi pimpinan SKPD.

•

Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk periode berikutnya.

1.11 Evaluasi menurut Waktu Pelaksanaan
1. Evaluasi Formatif:
•

Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program

•

Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program

•

Temuan utama berupa masalah-masalah dalam pelaksanaan program

2. Evaluasi Summatif:
•

Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai

•

Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program

•

Temuan utama berupa capaian-capalan dan pelaksanaan program.
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1.12 Kegunaan Evaluasi
•

Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan kegiatan

•

Menjadikan

kebijakan,

program

dan

kegiatan

mampu

mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik
•

Mambantu stakeholders belajar lebih banyak mengenai kebijakan. program dan
kegiatan

1.12.1 Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
•

Strategi
Apakah yang dilakukan sudah benar?

•

Operasi
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?

•

Pembelajaran
Apakah ada cara yang lebih baik?

1.14 Monitoring dan Evaluasi
•

Monitoring
-

Kegiatan rutin, sedang berjalan dan internal

-

Dipergunakan untuk mengumpulkan informasi terhadap keluaran, hasil dan
indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program

•

Evaluasi
-

Periodik dan berkala

-

Dapat bersifat internal, eksternal atau partisipatif

-

Umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama
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1.15 Kriteria Evaluasi
1. Relevansi
2. Efektifitas
3. Efisiensi
4. Dampak
5. Keberlanjutan
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1.16 Apa Output Sistem M&E?
•

Informasi unik tentang kinerja kebijakan, program serta kegiatan pemerintah –
-

Informasi ttg hasil-hasil idenfitikasi: apa yang berfungsi, apa yang tidak
berjalan, & mengapa demikian;

-

Informasi ttg kinerja "aktor", seperti: pemerintah, kementerian, badan
pemerintah, manajer dan staf, serta lembaga donor,

1.16 Apa implikasi jika tidak ada M&E?
•

Berbahaya, karena
-

penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan terbatas pada
ketersedian informasi parsial,

•

mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak optimal

Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan melakukan atau
menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih difokuskan pada bagaimana
penggunaan informasi M&E.

1.17 Kenapa M&E diperlukan?
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) yaitu penyusunan
anggaran berbasis kinerja & perencanaan nasional.
2. Membantu pemerintah dalam:
-

pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan program;

-

mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor, program & kegiatan;

3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas → apakah telah mencapai sasaran.
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BAB

2
BAB II
KELEMAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI NEGARANEGARA BARU BERKEMBANG
1. Seringkali perencanaan pembangunan di NB hanya sebagai dokumen politik.
2. Suatu rencana yang secara teknis baik, seringkali tidak mendapat dukungan politik
yang

diperlukan,

atau

memang

tidak

terdapat

kestabilan

politik

untuk

memungkinkan pelaksanaan rencana secara kontinyu.
3. Urang terdapat hubungan yang serasi antara penyusun rencana dengan
pelaksananya.
4. Terjadi dalam bidang pilihan berbagai alternatif yang merupakan “Trade Off”.
5. Kurangnya data statistik, informasi, hasil-hasil riset dan survey untuk mendasari
suatu rencana.
6. Kurang penguasaan terhadap teknik-teknik perencanaan yang dapat menyebabkan
ketergantungan kepada tenaga asing.
7. Tanggapan terhadap perencanaan seringkali masih ditekankan pada usaha
perumusan rencana. Kurang diperhatikan bahwa perencanaan merupakan suatu
proses yang saling berhubungan erat antara perencanan dengan pelaksanaan.
8. Masalah kemampuan administrasi pemerintah untuk melaksanakan rencana
pembangunan.
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2.1 JENIS-JENIS PERENCANAAN

Berdasarkan Jangka Waktu
1. Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif)
2. Perencanaan Jangka Menengah
3. Perencanaan Jangka Pendek

2.2 Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif)
•

Rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun, yang merupakan cetak biru pembangunan
yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.

•

Pada kenyataannya, tujuan dan sasaran luas tersebut dicapai dalam jangka waktu
tertentu dengan membagi rencana perspektif tersebut ke dalam beberapa rancana
jangka menengah dan jangka pendek.

Contoh
•

GBHN dan POLDAS

•

Di Indonesia, berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang SPPN terdapat Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/Daerah

Perencanaan Jangka Menengah
•

Perencanaan jangka menengah biasanya mempunyai rentang waktu 4 sampai 6 tahun.
Dalam perencanaan menengah ini walaupun masih umum, sasaran-sasaran dalam
kelompok besar ( sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.

•

PROPENAS, PROPEDA • Di Indonesia, berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang
SPPN terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah

Perencanaan Jangka Pendek
•

Rencana jangka pendek mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut dengan
rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan
jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat. Oleh karena itu
180

dilihat dari aspek penyimpangan antara rencana dan sasaran yang akan dicapai,
rencana jangka pendek mempunyai penyimpangan yang lebih kecil.
Contoh
•

REPETA atau REPETADA

•

Di Indonesia, berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang SPPN terdapat Rencana
Kerja Pemerintah Nasional/Daerah dan APBN dan APBD

Berdasarkan Sifat Perencanaan
•

Perencanaan Dengan Komando (Direction)

•

Perencanaan dengan Rangsangan (inducement)

Berdasarkan Alokasi Sumber Daya
•

Perencanaan Keuangan

•

Perencanaan Fisik

Perencanaan Keuangan
•

Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan dalam pengalokasian dana (uang).
Perencanaan keuangan merupakan kunci pokok perencanaan ekonomi, jika dana
tersedia maka sasaran fisik mudah dicapai. Jika sumber dana tidak ada jangan harap
rencana dapat dilaksanakan.

•

Perencanaan keuangan penting untuk menghapuskan ketidakseimbangkan antara
penawaran dan permintaan dan untuk menghitung biaya serta hasil berbagai proyek.

Perencanaan Fisik
•

Perencanaan Fisik adalah suatu usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan
melalui pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga memaksimalkan
pendapatan dan pekerjaan.
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•

Keseimbangan fiskal hanya dapat dicapai melalui perkiraan yang tepat terhadap
hubungan antara investasi dengan output.

•

Perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik suatu wilayah misal,
perencanaan tata guna lahan, tata ruang, perencanaan transportasi/komunikasi,
penyediaan fasilitas umum dll. (Tarigan, 2005)

•

Didasarkan atas kelayakan teknis, dan berfungsi untuk mewujudkan sasaran yang
ditetapkan

Masukan
( Input )

Primer (fisik) :
Staf
Material
Gedung

Hasil

Keluaran
( Output

)

( Outcome

Manfaat
)

( Benefit

Dampak
)

( Impact

Sekunder (biaya Rp) :

Belanja Langsung
Belanja Tidak langsung

Komputer dll

Berdasarkan cara pelaksanaannya
•

Perencanaan sentralistik (top- down planning)

•

Perencanaan desentralistik (bottom-up planning)

Dalam praktek penyusunan rencana untuk mendapatkan penyusunan yang akomodatif dapat
ditempuh pendekatan gabungan yang sekarang ini digunakan:
•

Pertama, pihak pimpinan daerah mengambil kesepakatan untuk meletakkan pondasi
pembangunan ekonomi dengan bertitik tolak dari visi, dan misi pemerintah daerah.
Pondasi ini kemudian dibahas pada tingkat pimpinan menengah untuk direalisasikan.

•

Kedua, setiap instansi memberikan masukan sektor, objek, atau bidang yang akan
dikedepankan untuk masuk dalam proyek tahun depan atau lima tahun ke depan.
Masukan ini disebut dengan program/kegiatan. Ini sama dengan rencana kerja
anggaran skpd.
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2.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
•

Penyusunan rencana pada awalnya dengan memperhatikan tujuan-tujuan nasional dan
daerah setempat.

•

Bila kedua tujuan ini searah, maka masalah perencanaan akan lebih mudah dibanding
bila perencanaan itu saling bersilangan atau berlawanan.

•

Ketiga, mengadakan negosiasi antara kebutuhan dari bawah dengan keinginan dari
atas. Namun yang menjadi patokan adalah visi dan misi pembangunan.

•

Keempat, diperoleh kesepakatan untuk menyusun perencanaan pembangunan
ekonomi yang sudah menyesuaikan keinginan dari atas dan keinginan dari bawah.

•

Kelima, menyusun rencana secara ilmiah dilakukan dengan menggunakan model yang
dipilih oleh tim penyusun. Kegiatan selanjutnya merupakan teknis penyusunan
rencana.

•
2.3.1 A. Pendekatan atas-bawah (top-down)
•

Penyusunan rencana pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan
pendekatan dari atas oleh pimpinan di daerah atau ditargetkan secara kesepakatan dari
pemerintah pusat.

•

Pendekatan ini menitikberatkan visi lebih dahulu kemudian misi, strategi, program
dan kegiatan. Pendekatan ini cendrung diatur dari atas ke bawah dengan penekanan
makro kemudian pemecahannya diupayakan di lapangan.

•

Problemnya adalah kadang menimbulkan konflik dan pengorbanan di bawah tetapi
manfaatnya di tingkat makro. Pendekatan ini lebih cepat terlaksanan karena yang
menetapkan hanya beberapa orang pada tingkat pimpinan.

•

Kelompok pimpinan lebih homogen pola pikirnya dan cenderung memiliki visi yang
tidak berbeda jauh. Khususnya apabila mereka telah diberikan pengarahan terlebih
dahulu dari pucuk pimpinan di daerah. Manfaatnya disamping lebih cepat, juga
meliput wawasan lebih luas dn biasanya langsung seiring dengan wawasan misi
pembangunan.

Perencanaan sentralistik (top- down planning)
•

Keseluruhan proses perencanaan berada di bawah badan perencana pusat. Badan ini
merumuskan suatu rencana pusat, menetapkan tujuan, sasaran dan prioritas untuk setiap
sector perekonomian.
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•

Semua keputusan investasi diputuskan oleh badan perencana

•

Masalah-masalah pokok perekonomian, apa, bagaimana, bila dan di mana barang/jasa
tersebut yang akan diproduksi, dan kepada siapa barang/jasa tersebut dialokasikan
pemecahannya tergantung pada badan ini.

2.3.2 B. Pendekatan bawah-atas(bottom-up)
•

Perencanaan yang bertujuan untuk memecahkan masalah lapangan kemudian diangkat
menjadi masalah regional atau masalah makro. Pendekatan ini lebih operasional atau
lebih membumi dan dapat memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat
setempat.

•

Konsekuensinya adalah masalah yang diangkat dalam perencanaan regional belum
tentu sejalan dengan tujuan makro, bahkan kadang berbenturan dengan tujuan makro.
Pendekatan dari bawah dapat menyebabkan ego lokal, yakni memperjuangkan
kepentingan daerah tertentu. Oleh karenannya pendekatan ini lebih bersifat jangka
pendek dan lokal.

•

Semua daerah, misalnya distrik dan kelurahan ingin diutamakan sehingga berpotensi
konflik internal. Mereka masing-masing memberikan alasan yang logis untuk
mendapat prioritas dan terlihat masuk akal sehingga sulit di tolak. Namun karena
sumber daya, khususnya dana pembangunan terbatas, maka ego wilayah ini terpaksa
perlu dikesampingkan.

•

Problem lainnya adalah pendekatam ini dapat menyimpang dari misi pembangunan
yang diharapkan pimpinan daerah.

Perencanaan desentralistik (bottom-up planning)
•

Mengacu pada pelaksanaan rencana dari bawah. Rencana dirumuskan oleh badan
perencana pusat setelah berkonsultasi dengan berbagai unit administrasi negara.
Rencana pusat ini menggabungkan rencana daerah/wilayah

•

Rencana bagi berbagai industri dirumuskan setelah berkonsultasi dengan para wakil
dari sector industri, tetapi setiap perusahaan dan para petani bebas untuk mengambil
keputusan mereka masing-masing yang berkenaan dengan kebijaksanaan investasi
dan output.
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•

Harga barang dan jasa terutama ditentukan oleh mekanisme pasar, kendati ada
pengawasan dan pengaturan oleh pemerintah dibidang kegiatan ekonomi tertentu.

•

Ada kebebasan berkonsumsi, berproduksi dan berusaha, akan tetapi badan perencana
pusat menganjurkan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk
memberikan rangsangan tertentu kepada sector swasta.

2.3.3 C. Pendekatan objek, sektoral atau bidang
•

Pendekatan perencanaan dapat juga dimulai dengan menitikberatkan objek, sektor
atau bidang pembangunan yang akan dikedepankan dan menjadi primadona. Misalnya
penyusunan rencana yang mengutamakan bidang pendidikan, kesehatan, teknologi,
pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Pendekatan ini searah dengan pertumbuhan
tak seimbang (unbalanced growth) atau sektoral dalam ilmu ekonomi pembangunan.

•

Prinsip perencanaan ini adalah untuk memecahkan suatu objek atau sektor ekonomi
yang dianggap menjadi kendala (bottleneck) dalam menunjang pembangunan
ekonomi

pada

masa

mendatang.

Kemudian

dengan

pemecahan

tersebut

memungkinkan perekonomian dapat lebih melaju.
•

Bila sektor kendala tersebut sudah terpecahkan maka secara otomatis sektor lainnya
akan berkembang menurut prinsip penggadaan ekonomi. Pendekatan ini juga
diterapkan untuk bidang nonekonomi yang dianggap sebagai bidang kendala di daerah
tersebut, diprioritaskan untuk dikembangkan terlebih dahulu. Bidang lainnya akan
berkembang secara otomatis.

2.3.4 D. Pendekatan gabungan/campuran
•

Pendekatan perencanaan yang mengambil jalan tengah adalah gabungan semua
pendekatan yakni pendekatan atas-bawah, pendekatan bawah-atas, dan pendekatan
objek.

•

Gabungan ini pada prinsipnya mengakomodasi tujuan-tujuan nasional dan daerah
seoptimal mungkin dengan memperhatikan kendala objek yang dihadapi.
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•

Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang kompromistis adalah dengan
menentukan target nasional/provinsi dan objek yang dikedepankan pertama kali
kemudian ditawarkan ke daerah agar disesuaikan dengan kondisi daerah. Setelah itu
digabungkan lagi dan disesuaikan dengan tujuan nasional/provinsi.

2.4 Perencanaan Berdasarkan Dimensi Pendekatan
•

Pendekatan Makro, didefenisikan sebagai perencanaan pembangunan nasional
dalam skala makro atau menyeluruh.

•

Dalam perencanaan makro, dikaji seberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan
akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh,
bagaimana preoyeksinya dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh.

•

Pendekatan Sektoral, adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan sektor.
Sektor adalah kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciriciri serta tujuan.

•

Pendekatan

Regional,

Perencanaan

dengan

dimensi

pendekatan

regional

menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan.
•

Pendekatan Mikro, didefenisikan sebagai perencanaan skala rinci dalam
perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran-penjabaran rencana-rencana
sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan-kegiatan dengan
berbagai dokumen perencanaan dan pelanggarannya. Secara operasional perencanaan
mikro antara lain tergambar dalam rencana kegiatan.
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TINGKAT-TINGKAT PERENCANAAN DAERAH
1. Tingkat Perencanaan dan Sumber Dana
2. Perencanaan Tingkat Provinsi
3. Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota
4. Perencanaan Tingkat Kecamatan
5. Perencanaan Pada Level Proyek
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BAB

3
BAB III
MERUMUSKAN VISI DAN MISI

3.1 Visi
Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistik dan ingin diwujudkan
dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini, yang
merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang (Akdon,
2006:94).

Hax dan Majluf dalam Akdon (2006:95) menyatakan bahwa visi adalah pernyataan
yang merupakan sarana untuk:
1. Mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok.
2. Memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholders (sumber
daya manusia organisasi, konsumen/citizen, pihak lain yang terkait).
3. Menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan
perkembangan.
4. Pernyataan visi, baik yang tertulis atau diucapkan perlu ditafsirkan dengan baik, tidak
mengandung multi makna sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatukan semua
pihak dalam sebuah organisasi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi menurut
Bryson (2001:213) antara lain:
1. Visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi.
2. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi (stakeholder)
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3. Visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang
penting.

Menurut Akdon (2006:96), terdapat beberapa kriteri dalam merumuskan visi, antara
lain:
1. Visi bukanlah fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin
diwujudkan.
2. Visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan
kinerja yang baik.
3. Dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan
4. Menjembatani masa kini dan masa yang akan datang.
5. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik.
6. Sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, rumusan visi yang baik seharusnya
memberikan isyarat:
1. Visi berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama.
2. Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, sesuai dengan norma dan
harapan masyarakat.
3. Visi organisasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin
dicapai.
4. Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat
dan komitmen bagi stakeholder.
5. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan ke
arah yang lebih baik.
6. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi.
7. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi.
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3.2 Misi
Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi bagi pihak-pihak
yang berkepentingan di masa datang (Akdon, 2006: 97). Pernyataan misi mencerminkan
tentang penjelasan produk atau pelayanan yang ditawarkan.

Pernyataan misi harus:
•

Menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan
bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan.

•

Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya.

•

Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang
digeluti organisasi (Akdon, 2006:98).

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi
merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan
tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah
bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai
indikatornya.

Ada beberapa kriteria dalam pembuatan misi, antara lain:
1. Penjelasan tentang produk atau pelayanan yang ditawarkan yang sangat diperlukan
oleh masyarakat.
2. Harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani.
3. Kualitas produk dan pelayanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang
meyakinkan masyarakat.
4. Penjelasan aspirasi bisinis yang diinginkan pada masa mendatang juga bermanfaat
dan keuntungannya bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan yang tersedia
(Akdon, 2006:99).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi antara lain:
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1. Pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai
oleh sekolah.
2. Rumusan misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan “tindakan” dan bukan
kalimat yang menunjukkan “keadaan” sebagaimana pada rumusan visi.
3. Satu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator
visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan atau terdapat benang merahnya secara
jelas.
4. Misi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diberikan pada
masyarakat (siswa)
5. Kualitas produk atau layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi,
namun disesuaikan dengan kondisi organisasi.

3.3 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya
didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan
misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang (Akdon, 2006:143). Tujuan akan
mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan misi, oleh karena itu tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk
menetapkan indikator. Pencapaian tujuan dapat dijadikan indikator untuk menilai kinerja
sebuah organisasi.

Beberapa kriteria tujuan antara lain:
1. Tujuan harus serasi dan mengklarifikasikan misi, visi dan nilainilai organisasi.
2. Pencapaian tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program
dan sub program organisasi.
3. Tujuan cenderung untuk esensial tidak berubah, kecuali terjadi pergeseran
lingkungan, atau dalam hal isu strategik hasil yang diinginkan.
4. Tujuan biasanya secara relatif berjangka panjang
5. Tujuan menggambarkan hasil program
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6. Tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi.
7. Tujuan harus menantang, namun realistik dan dapat dicapai.

Tujuan
Tujuan menggambarkan arahan yang jelas bagi organisasi. Perumusan tujuan akan
strategi/perlakuan, arah kebijakan dan program suatu organisasi. Oleh karena itu perumusan
tujuan harus memberikan ukuran lebih spesifik dan akuntabel.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan, antara lain:
1. Tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel (dapat
diukur)
2. Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari misi, oleh karena itu tujuan harus
selaras dengan visi dan misi.
3. Tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus apa yang akan diselesaikan dan kapan
diselesaikannya?

Sasaran
Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang
telah ditetapkan

Program
Program merupakan implementasi dari visi, misi dan tujuan. Program yang dimaksudkan
dalam makalah ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai
kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri-sndiri atau
bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran (Kdon, 2006:135). Program merupakan
kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah
atau lebih ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan
partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Wujud
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nyata sebuah organisasi adalah adanya program operasional yang akan dilaksanakan dalam
bentuk kegiatan.

Beberapa ciri-ciri program operasional adalah:
1. Program kerja operasional didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi
strategi organisasi.
3. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber
daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan satu rencana.
4. Program operasional merupakan penjabaran riil tentang langkahlangkah yang diambil
untuk menjabarkan kebijakan.
5. Program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah, atau bersifat
tahunan.
6. Program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan
sebelumnya.

Perumusan program kerja berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam merumuskan program kerja, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Program kerja merupakan implemantasi dari tujuan dan strategi organisasi, jadi dalam
merumuskannya harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.
2. Dalam merumuskan program harus ditentukan siapa yang akan menjadi
penanggungjawab masing-masing program kerja dan kapan langkah tersebut selesai.
3. Peran visi, misi, tujuan dan program dalam menyusun perencanaan strategis.
Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk
menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan
sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan
dari organisasi tersebut (Amrullah, 2010:4)
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Akdon (2006:302) menyatakan bahwa, langkah langkah perencanaan strategis terdiri
dari:
1. Perumusan visi, misi dan nilai-nilai
2. Telaah lingkungan strategik, yang terdiri dari analisis lingkungan internal, analisis
lingkungan eksternal.
3. Analisis strategik dan kunci keberhasilan.
4. Rencana Strategis yang terdiri dari merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,
program, kegiatan suatu organisasi
Ringkasan
1. Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan
dalam kurun waktu tertentu (=cita-cita)
2. Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi
3. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan
4. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan
yang telah ditetapkan
5. Program merupakan implementasi dari visi, misi dan tujuan. Program yang dimaksud
rogram kerja atau program operasional.
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BAB

4
BAB IV
UNSUR DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
•

Rencana

adalah sekelompok kegiatan yang belum dilaksanakan tetapi pasti

dilaksanakan bila asumsinya terpenuhi. Kegiatan ini terarah pada suatu tujuan jangka
pendek, maupun jangka panjang. Tujuan jangka panjang dicapai secara bertahap
melalui targettarget jangka pendek.
•

Agar hasil perencanaan terarah dibutuhkan unsur dasarnya seperti visi, misi, strategi,
program dan kegiatan. Unsur ini akan bermakna bila diberikan nilai secara kuantitatif
dalam bentuk besaran angka atau data secara absolute atau persentase.

•

Besaran unsur perencanaan ini akan dipengaruhi oleh latar belakang dan perilaku
penyusunnya. Bila pimpinan atas yang mengambil inisiatif

menentukan, maka

besaran unsur visi, misi, dstnya cenderung memenuhi keinginan pimpinan tersebut.
•

Demikian juga bila lini pimpinan menengah atau bawah yang diberi wewenang untuk
menyusun, unsur-unsur diatas akan dipengaruhi oleh latar belakang dan pola hidup
mereka, karena hasil perencanaan juga tergantung pada pendekatan yang digunakan.

4.1 Unsur Dasar Perencanaan
•

Perencanaan terdiri dari beberapa unsur dasar yang dibutuhkan agar menjadi satu
paket yang utuh, kompak dan saling menunjang satu sama lain. Perencanaan terpadu
merupakan kumpulan pernyataan umum. Pernyataan ini diartikulasikan dalam bentuk
informasi dan angka atau data konkrit agar memudahkan pelaksanaan kegiatan
operasi. Perencanaan ini juga berfungsi sebagai alat monitoring oleh unit pengawasan
di instansi pemerintah atau swasta.
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•

Pernyataan dan angka merupakan dokumen resmi pemerintah daerah, dinas atau
instansi resmi, institusi dan organisasi di daerah untuk menjadi acuan dan tolok ukur
dalam melaksanakan pembangunan ekonomi.

•

Hubungan antar unsur dasar perencanaan dalam perencanaan terpadu yang
mengakomodasikan visi, misi, program, target dari suatu daerah otonom dinyatakan

dalam bentuk kerucut seperti gambar berikut.

•

Visi merupakan ekspektasi kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungannya untuk
masa jangka panjang ke depan.

•

Visi dinyatakan dalam pandangan arah kebijakan ekonomi pemerintah daerah.
Dibawah visi terdapat misi yang sifatnya membawa suatu paket perencanaan yang
mengarah ke visi. Juga misi merupakan implementasi untuk mencapai visi.

•

Kemudian strategi disusun setelah melihat kemampuan daerah, sedang program
memberikan kegiatan yang diutamakan untuk menunjang visi dan misi.

•

Proyek serta kegiatan adalah wujud nyata perencanaan setelah ditunjang dana yang
realistis. Proyek ini kemudian diberikan pada setiap instansi dan dinas yang terkait di
daerah.

•

Dalam praktek di lapangan, proyek yang dilaksanakan setiap tahun dibagi lagi
menjadi beberapa tolok ukur yang bersifat teknis kegiatan. Tolok ukur tersebut
dilaksanakan secata rinci oleh setiap unit terkecil dalam bidang pemerintahan.
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•

Hubungan unsur dasar perencanaan suatu daerah dengan daerah tetangga dan provinsi
adalah keterkaitan pada proyek dan kegiatan di masing-masing daerah.

Contoh
•

Pembangunan jembatan di daerah A akan secara otomatis berkait langsung secara
ekonomi dengan daerah tetangganya B.

•

Proyek irigasi di daerah B akan mempengaruhi kegiatan di daerah C.

•

Proyek pembuatan pelabuhan di daerah C akan mempengaruhi kegiatan di daerah D
dan proyek pembuatan jalan utama pemerintah pusat akan mempengaruhi semua
daerah yang dilalui proyek tersebut.

•

Pada sisi lain, visi, misi dan program di masing-masing daerah atau di pusat bisa sama
atau berbeda satu sama lain.

4.2 Visi
•

Visi diartikan sebagai suatu ekspektasi dan kecenderungan yang akan terjadi pada
masa yang akan datang, ekspektasi ini dipengaruhi oleh pandangan seseorang
terhadap

lingkungan

di

daerah,

nasional

dan

global

yang

meliputi

perubahanperubahan jangka panjang serta pola-pola perubahan tersebut.
•

Visi ini dapat diperoleh berdasarkan pengalaman masa yang lalu kemudian
diproyeksikan dengan menggunakan analisis kecenderungan.

•

Visi dapat juga diformulasikan berdasarkan kemampuan individu atau pakar setempat
meliputi perilaku dalam negeri maupun luar negeri.

•

Karena pembangunan daerah tujuannya adalah untuk masyarakat daerah setempat,
sedangkan visi pembangunan merupakan tujuan jangka panjang maka penyusunan
visi pembangunan ekonomi dapat didiskusikan secara bersama tetapi terbatas pada
para pakar di bidang pembangunan.

•

Hasilnya menjadi visi consensus untuk tujuan bersama. Pada tingkat mikro, visi
pembangunan juga terdapat di masing-masing organisasi swasta yang dapat
menunjang tujuan jangka penjang organisasi.

•

Visi lembaga pemerintah berbeda dengan visi organisasi atau perusahaan swasta, dan
juga berbeda dengan visi organisasi sosial di daerah.
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•

Visi lembaga pemerintah lebih bersifat makro dan dimaksudkan untuk mencapai
manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Alasannya, pemerintah daerah adalah
pelaksana keinginan dan kemauan masyarakat setempat, dan aparat daerah termasuk
kepala daerah adalah individu yang bertugas melaksanakan program untuk mencapai
visi.

•

Visi pemerintah daerah kemudian diterima oleh setiap instansi pemerintah dan
dilaksanakan melalui program atau kegiatan masing-masing dinas atau organisasi.

Beberapa visi pembangunan ekonomi dan spesifikasi yang sesuai dengan kondisi daerah
diberikan contoh sebagai berikut:
1. Terwujudnya laju pembangunan ekonomi daerah seimbang dengan pembangunan
bidang lainnya: sosial, budaya, hukum, dan politik.
Visi ini akan sesuai dengan daerah yang masyarakatnya dinamis dan mengutamakan
faktor sosial, budaya dan politik, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang kuat.
2. Terwujudnya kesejahteraan adil dan makmur bagi masyarakat melalui pemenuhan
kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan. Visi ini cocok untuk
daerah yang masyarakatnya homogen dan sudah mulai maju. Bidang ekonomi dan
nonekonomi dibangun secara sebanding karena bidang ekonominya sudah mencapai
taraf mapan sehingga perlu ditunjang oleh bidang lainnya.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang semakin besar

dan kritis dalam

mensukseskan pembangunan ekonomi daerah. Visi ini cenderung cocok untuk daerah
yang masyarakat dinamis dan tingkat perekonomiannya agak timpang. Ketimpangan
ekonomi menyebabkan peranan masyarakat perlu diangkat agar lebih sebanding
dengan kelompok yang sudah mapan perekonomiannya.
4. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Visi ini cocok untuk daerah yang perekonomiannya mempunyai ketergantungan yang
tinggi terhadap perdagangan internasional. Perekonomian daerah akan bergantung
banyak atas perilaku kondisi negara luar negeri melalui perubahan harga ekspor,
impor, nilai tukar rupiah terhadap dollar.
5. Terwujudnya mekanisme pasar dan pemberdayaan usaha masyarakat dan swasta
dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Visi ini mendasarkan pada teori
ekonomi murni dan ketidakseimbangan antara peran pemerintah daerah dengan
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swasta. Karena itu visi ini cocok untuk daerah yang peran ekonomi swasta dan
masyarakat masih lemah.
6. Terwujudnya pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya internal
daerah, tetangga, perekonomian nasional dan global.Visi ini cocok untuk daerah yang
sudah cukup maju dan berada diantaranya daerah atau beberapa negara tetangga.
Fungsi lokasi daerah sebagai perantara menjadi penentu untuk menggerakkan laju
pembangunan.
7. Terwujudnya pemerataan pendapatan yang sesuai dengan partisipasi kelompok
masyarakat.
Visi ini cocok untuk daerah yang mempunyai ketimpangan pendapatan tinggi dan
merupakan tuntutan utama untuk diselesaikan dalam pembangunan ekonomi.
8. Terwujudnya kesejahteraan ekonomi daerah dipacu melalui peningkatan produktivitas
dan penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Visi ini cocok untuk daerah yang
padat penduduknya dan tingkat ekonomi yang kondisi alamnya sulit.

4.3 Misi
•

Misi diartikan sebagai suatu sajian yang akan disampaikan secara bertahap sampai
pada akhir perencanaan dicanangkan.

•

Misi bersifat jangka pendek dan menengah dan hanya diformulasikan dalam suatu
periode perencanaan.
Misi dalam perencanaan jangka pendek dapat berbeda dengan misi pada jangka waktu
berikutnya.

•

Misi ini berubah dari waktu ke waktu karena perubahan lingkungan dan situasi di
daerah, namun masih dalam koridor dan arah visi yang ditetapkan sebelumnya.

•

Berdasarkan visi yang ditetapkan, kemudian disusun juga misi-misi pada setiap dinas
dan lembagalembaga pemerintah serta swasta di daerah.

Contoh misi pemerintah daerah yang sejalan dengan visi yaitu :
1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring dengan peningkatan
pemerataan pendapatan masyarakat.
Misi ini menunjang visi pertama, kedua, ketiga dan ketujuh.
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2. Memberdayakan perekonomian rakyat melalui peningkatan peran koperasi sebanding
dengan peran usaha besar untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Misi ini sesuai
dengan visi pertama, kedua, ketiga dan kelima.

3. Menciptakan lapangan kerja ekonomi sebanyak mungkin bagi penduduk di daerah itu.
Misi ini sesuai dengan visi pertama, kedua, ketiga dan kedelapan.

4. Memanfaatkan sumber daya alam daerah ntuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan kelestarian lingkungan.
Misi ini mendukung visi pertama, kedua dan ketiga.
5. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ditunjang oleh pemanfaatan teknologi
modern. Misi ini sesuai dengan visi kelima.

6. Mengupayakan agar tingkat kesejahteraan masyarakat (misalnya untuk daerah luar
jawa) sama dengan salah satu kota metropolitan di Jawa. Misi ini menunjang visi
kelima dan ketujuh. Dll

4.4 Strategi
•

Strategi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai visi dan misi dengan
memperhatikan kendala yang dimiliki dan hambatan-hambatan yang mungkin
dihadapi dalam membawakan misi.

•

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk dipakai dalam melaksanakan program yang
telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Strategi ini dibutuhkan mengingat di
dalam kenyataan di lapangan banyak kendala dihadapi pelaksana yang belum tentu
dapat dipecahkan secara tuntas.

•

Strategi yang dikemukakan ini terkait denga strategi pembangunan ekonomi daerah
dengan menggunakan pendekatan teoritis sebagai pijakan memilih strategi yang
cocok sesuai dengan kendala daerah.

Strategi pembangunan yang terkait dengan visi dan misi adalah :
•

Pengelolaan sumber daya alam mengutamakan usaha koperasi dan swasta yang sehat
secara manajemen.
Strategi ini menunjang visi pertama, kedua dan program kedua dan ketiga.
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Sumber daya alam cenderung terbatas dan tidak bisa diproduksi ulang (nonrenewable).
Strategi ini mendukung misi kedua dan ketiga.
•

Meningkatkan sector pertanian yang berbasis ekspor dan cepat berproduksi. Strategi
ini mendukung misi pertama, ketiga dan keempat.

•

Meningkatkan peran serta sector industri yang bahan bakunya produk pertanian,
strategi ini mendukung misi pertama, ketiga dan keempat.

•

Mendorong investasi teknologi tinggi melalui pemberian insentif khusus bebas
perpajakan dalam beberapa tahun. Strategi ini medorong misi kelima.

•

Memberdayakan tenaga kerja daerah dengan sistem magang di sector industri.
Strategi ini mendukung misi ketiga.

•

Memberikan subsidi bagi kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah melalui
pemberian kupon makan dan sembako secara langsung. Strategi ini mendukung misi
pertama.

•

Memprioritaskan sector industri padat karya pada industri modern walaupun dengan
pertumbuhan ekonomi yang lemah.
Strategi ini mendukung misi pertama, kedua dan ketiga.

4.5 Program
•

Program lebih bersifat teknis dibanding strategi.
Program ini lebih jelas tentang tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan dalam
membawa misi menuju pada visi.

•

Program-program yang dinyatakan dalam perencanaan adalah bentuk tindakan atau
kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan skala waktu dan prioritas. Program ini
merupakan jawaban dan usulan pemecahan dari permasalahan yang dan diangkat
dalam perencanaan.
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•

Program adalah rencana-rencana yang lebih realistis dan terstruktur

untuk

mewujudkan misi dan visi setelah melihat dan mengkaji situasi intrernal daerah.
Program ini merupakan masukan dari bawah perihal kebijakan yang perlu
dilaksanakan, dan pada saat yang sama disesuaikan dengan visi dan misi yang
cenderung diberikan dari atas.

Bebarapa contoh
Program yang menunjang pencapaian visi dan misi antara lain :
•

Program pemberdayaan sistem manajemen koperasi agar lebih profesional dalam
mengelola sumber daya alam,

•

Program ini mendukung misi pertama, dan keempat, dan strategi pertama.

•

Program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah selama masa
krismon. Program ini mendukung misi pertama dan kedua dan strategi keenam.

•

Program pelaksanaan keluarga berencana untuk menekan pertumbuhan penduduk
daerah di bawah 2 persen pertahun.

•

Program kesehatan dan bantuan makan untuk balita dimasa krisis moneter. Program
ini menunjang visi pertama dan kedua.

•

Meningkatkan investasi di sector ekonomi modern.

•

Program ini sejalan dengan pencapaian visi1,2 dan 4.

•

Meningkatkan investasi di sector ekonomi modern.

•

Program ini sejalan dengan pencapaian visi 1,2 dan 6.

•

Program pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan kelautan.

•

Program pembangunan ekonomi dengan penekanan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Proyek/kegiatan

•

Proyek adalah implementasi program dalam bentuk kegiatan yang sudah didukung
dengan sumber daya yang ada seperti dana dan manajemen yang siap menjalankan
proyek tersebut.

•

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
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kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan pengeluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

4.6 Target, Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah suatu program yang lebih spesifik dan jelas arah.

•

Target adalah tujuan yang diformulasikan dalam satuan kuantitatif atau indicator
kuantitatif.

•

Tujuan atau sasaran memberikan petunjuk tentang arah program perencanaan
ekonomi di daerah. Sasaran ini lebih khusus memberikan penelesaian/pemecahanan
atas problem yang dihadapai daerah saat itu dan masa yang akan datang.

•

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran
yang diharapkan dari suatu kegiatan.

•

Contoh sasaran bagi perencanaan pemerintah daerah setempat adaah peningkatan
pendapatan perkapita masyarakat Rp 10 juta pada akhir pembangunan jangka
menengah atau peningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 8% dalam
jangka lima tahun.

Uraian sector, bidang

Instansi pembina

dan parameter

Target

Target 2

Tahun I

Tahun

Terget 5 Tahun

pembangunan
Sector pertanian

Dinas Pertanian

pangan
Produksi beras

Dinas Pertanian

Produksi minyak

Dinas Pertambangan

mentah
Sector industri

Dinas Perindustrian

203

Lowongan kerja

Semua Dinas

Wisatawan

Pariwisata dan Dinas

mancanegara

Terkait

Penyelesaian perkara

Instansi pengadilan

4.7 Taktik
Taktik adalah cara teknis yang diambil pada saat pelaksanaan suatu kegiatan
program dengan merujuk pada suatu strategi yang diambil. Penyusunan tektik lebih
cenderung dilakukan bila pada pelaksanaan di lapangan terdapat unsur-unsur yang
bersifat tantangan aktif yang dapat menimbulkan kegagalan dalam pelaksanaan
program.

•

Penyusunan taktik mirip penyusunan strategi namun perbedaannya adalah
penyusunan taktik lebih banyak dilakukan dalam pelaksanaan program yang sesaat
dan lebih teknis. Sedang strategi adalah suatu taktik yang bersifat teoritis, umum
dan manajerial.

•

Contoh: pada bidang kemiliteran, taktik lebih banyak digunakan pada level
pimpinan lapangan. sedang strategi pada level pimpinan atas. Demikian juga
bidang pembangunan ekonomi, taktik akan ditentukan oleh pelaksana lapangan
sedang strategi pada level pimpinan dan manajemen.

4.8 Prosedur, Kegiatan dan Kebijakan


Prosedur dan kegiatan merupakan tindak lanjut atas perencanaan. Kedua-duanya
adalah pelaksana rencana dengan memperhatikan aturan administrasi dan perundangundangan yang berlaku di daerah tersebut. Peraturan ini berupa peraturan formal dan
informal seperti adat dan kebiasaan di daerah tersebut.



Prosedur

meliputi

tata

cara

administrasi

dalam

mencarikan

dana

dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek.
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Kegiatan adalah aktivitas nyata yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang tertera
dalam RKA.

Kegiatan ini sudah di luar lingkup perencanaan.
Setelah semua unsur perencanaan disusun, maka di dalam pelaksanaannya dilakukan
penyusunan kebijakan yang khusus menunjang semua program perencanaan ini.


Kebijakan ini terdiri dari kebijakan lama yang mungkin perlu dikaji ulang sebab tidak
mendukung program baru atau kebijakan baru yang perlu dibuat untuk memberikan
fasilitas program tersebut.



Bila kebijakan baru itu dianggap sangat menentukan maka dibuat dalam bentuk
peraturan daerah atau ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah dan seterusnya.



Penyusunan kebijakan sudah diluar paket perencanaan tetapi perlu dikaitkan agar
dapat melancarkan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.

4.9 Fase Perencanaan


Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu kegiatan yang tidak habis-habisnya, dan
berjalan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaannya pembangunan ini berjalan
secara bertahap dan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi. Kadang terjadi
penyimpangan akibat kejadian di luar kemampuan semua pihak di daerah itu.



Contoh: krisis moneter tahun 1997, menyebabkan perekonomian nasional dan juga
perekonomian daerah terpuruk dalam lembah resesi. Kejadian ini menyebabkan
perencanaan ekonomi secara keseluruhan dilakukan revisi dan penataan ulang. Di sisi
lain, beberapa daerah tidak mengalami guncangan, bahkan banyak yang mendapat
rezeki atas krisis tersebut. Namun secara nasional mengalami krisis ekonomi. Bila
demikian perencanaan disesuaikan dengan kondisi daerah pada saat itu dan
disesuaikan dengan tahaptahap pembangunan ekonomi.



Suatu perencanaan perlu memperhatikan jangkauan perencanaan dengan menekankan
tujuan utama perencanaan tersebut. Melalui pengenalan misi perencanaan dapat
disusun suatu rancangan utama yang berbeda-beda sesuai kondisi dan fase
perekonomian daerah pada saat itu.



Ada lima fase pembangunan ekonomi yang terdapat pada suatu daerah, yakni: fase
penyelamatan, fase pemulihan, fase pemantapan, fase pembangunan, fase melaju.
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Penggolongan ini didasarkan pada kondisi faktor produksi, lingkungan, sosial,
keamanan dan politik suatu daerah.


Berdasarkan studi yang dibuat BPS bekerja sama dengan Bappenas, akhir bulan
September tahun 1999 beberapa provinsi digolongkan dalam empat fase
pembangunan: penyelamatan, pemulihan , pemantapan, dan pembangunan sebagai
akibat dampak krisis moneter.



Metode yang digunakan adalah scoring dan cluster dan variabel yang diteliti adalah
variabel ekonomi, sosial dan lingkungan, keamanan dan politik



Berdasarkan studi BPS-BAPPENAS tersebut disimpulkan bahwa pada tahun 1998,
parameter pembangunan ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan politik tidak satu
provinsi

pun

yang

dikelompokkan

sebagai

provinsi

yang

berkategorikan

pembangunan.


Penyusunan kriteria yang sama dapat dilakukan pada setiap wilayah pembangunan
(atau distrik) di daerah otonom kemudian dimulai disusun perencanaan umum daerah
itu sesuai dengan visi, misi dan program yang cocok dengan kondisi daerah tersebut.

A. Perencanaan Fase Penyelamatan (Rescue)


Fase ini mengupayakan sumber-sumber daya ekonomi daerah diarahkan untuk
memperbaiki perekonomian agar tidak mengalami penurunan yang lebih parah.



Kondisi masyarakat sudah di dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kerusuhan dan
penjarahan terjadi dimana-mana. Pelanggaran hukum terjadi di semua bidang tanpa
proses penyelesaian yang wajar.



Jumlah pengangguran sudah diatas puluhan persen terhadap angkatan kerja. Jumkah
keluarga di bawah garis kemiskinan meningkat drastis, penggunaan kapasitas
produksi di bawah 50%, dan kepercayaan dari pihak luar memudar.



Sebagian besar sektor-sektor ekonomi yang dianggap penggerak masih lumpuh.
Masyarakat semakin sensitif dan kurang patuh terhadap aturan baku yang disepakati.
Pada penelitian BPS-Bappenas, angka untuk kelompok ini diberikan antara 0 sampai
1,75 dengan kualifikasi buruk.

B. Perencanaan Fase Pemulihan ( Recovery)


Fase dimana perekonomian regional atau daerah diupayakan untuk mulai bangkit
kembali untuk memberikan pertumbuhan yang positif walaupun besaran pertumbuhan
masih kecil.
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Penggunaan faktor produksi mulai digairahkan dengan berbagai kebijaksanaan
pemerintah.



Pemerintah dan masyarakat diupayakan agar kembali memiliki percaya diri dalam
menata ulang kehidupan perekonomian.



Masyarakat dan unit-unit ekonomi mulai membiasakan diri terhadap shock pengaruh
dari luar.



Pada sisi lain keamanan dan penegakan hukum makin membaik. Seiring dengan itu
lowongan kerja diupayakan meningkat melalui proyekproyek yang padat karya. Pada
penelitian BPS-Bappenas, angka untuk kelompok ini diberikan antara 1,75 sampai 2,5
dengan kualifikasi sedang/cukup.

C. Perencanaan Fase Pemantapan (Stabilization)


Pada fase ini faktor dan sektor ekonomi mulai berjalan secara normal seperti sebelum
krisis, namun masih rentan terhadap perubahan dari dalam dan luar negeri.



Oleh karena itu perencanaan pembangunan ekonomi diarahkan oada pemantapan
faktor dan sarana ekonomi agar tidak goyah. Masyarakat didorong untuk saling
menunjang dan memiliki ketergantungan yang besar terhadap sumber-sumber
ekonomi dalam negeri, bukan terhadap luar negeri.



Bahan pokok untuk konsumsi dalam negeri sebagian besar dapat dipenuhi dari dalam
negeri dan bahan impor hanya bersifat penunjang.



Pada sisi lain sarana sosial ditingkatkan untuk memperkuat kesatuan sosial dan
menekan kecemburuan sosial, khususnya ketimpangan pemerataan pendapatan. Pada
penelitian BPS-Bappenas, angka untuk kelompok ini diberikan antara 2,51 sampai
3,25 dengan kualifikasi relatif baik.

D. Perencanaan Fase Pembangunan (Development)


Fase dimana sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan saling menunjang, mantap dan
terpadu dengan mempunyai akar perekonomian domestik yang kuat.



Fase ini meliputi faktor-faktor nonekonomi misalnya lingkungan, sosial, budaya, yang
juga tumbuh secara seimbang dengan kemajuan ekonomi. Perencanaan ekonomi
diarahkan untuk memenangkan persaingan baik dalam pasar domestik daerah maupun
pasar nasional dan luar negeri.
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Perencanaan diarahkan pada pengembangan teknologi tepat guna pada bidang-bidang
yang dianggap bermanfaat dan strategis. Secara otomatis dalam persaingan intern,
unit ekonomi menemu kenali basis industri utama sehingga akar bisnisnya menjadi
kuat dalam persaingan.



Sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan didorong dan diupayakan agar dapat
tumbuh lebih sehat dan lebih kuat seiring dengan perbaikan kondisi sosial, lingkungan
dan politik.



Sektor finansial dan sektor riil didorong agar saling menunjang melalui keterkaitan
kebutuhan investasi dan efisiensi.



Tenaga kerja akan bertambah secara otomatis melalui penambahan investasi dean
perluasan sarana produksi. Pada penelitian BPS-Bappenas, angka untuk kelompok ini
diberikan antara 3,25 sampai 4,0 dengan kualifikasi relatif baik.

E. Perencanaan Fase Melaju (Steady Development)


Fase dimana sektor ekonomi dan institusi ekonomi lainnya terlihat matang sehingga
membutuhkan dorongan secara seimbang dan berkesinambungan.



Unit ekonomi diarahkan untuk tetap dalam tingkat efisiensi yang tinggi dan
penguasaan teknologi baru.



Teknologi yang dimaksud adalah teknologi yang berkaitan dengan semua bidang
ekonomi termasuk teknologi manajemen yang dapat memanfaatkan teknologi
tersebut.



Pertukaran hasil produk ekonomi dengan daerah lainnya melalui perdagangan antar
daerah, semakin meningkat dan mengambil porsi besar.



Masyarakat menyediakan dana investasi melalui tabungan yang kuat dan unit
ekonomi memanfaatkan dan tersebut untuk membangun perekonomian baru.



Disisi lain, pelayanan sosial, hukum dan politis lebih mengikutsertakan partisipasi
masyarakat.



Masyarakat mengetahui hak, kewajiban, dan tugas mendorong mereka ikut
berpartisipasi sebagai alat aktif dalam pelaksanaannya sekaligus aktif pengawasan
melalui jalur-jalur formal dan informal.



Institusi sosial berkembang sebanding dan menjadi mitra dengan institusi ekonomi.



Disamping itu pembangunan yang berwawasan lingkungan menjadi faktor dan
perhatian utama disamping faktor ekonomi secara berkesinambungan.
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4.10 Pendekatan Penyusunan Perencanaan


Penyusunan rencana pada awalnya dengan memperhatikan tujuan-tujuan nasional dan
daerah setempat.



Bila kedua tujuan ini searah, maka masalah perencanaan akan lebih mudah dibanding
bila perencanaan itu saling bersilangan atau berlawanan.

Dalam praktek penyusunan rencana untuk mendapatkan penyusunan yang akomodatif
dapatditempuh pendekatan gabungan yang sekarang ini digunakan:


pertama, pihak pimpinan daerah mengambil kesepakatan untuk meletakkan pondasi
pembangunan ekonomi dengan bertitik tolak dari visi, dan misi pemerintah daerah.
Pondasi ini kemudian dibahas pada tingkat pimpinan menengah untuk direalisasikan.



kedua, setiap instansi memberikan masukan sektor, objek, atau bidang yang akan
dikedepankan untuk masuk dalam proyek tahun depan atau lima tahun ke depan.
Masukan ini disebut dengan program/kegiatan. Ini sama dengan Rencana Kerja
Anggaran SKPD.



ketiga, mengadakan negosiasi antara kebutuhan dari bawah dengan keinginan dari
atas. Namun yang menjadi patokan adalah visi dan misi pembangunan.



keempat, diperoleh kesepakatan untuk menyusun perencanaan pembangunan ekonomi
yang sudah menyesuaikan keinginan dari atas dan keinginan dari bawah.



kelima, menyusun rencana secara ilmiah dilakukan dengan menggunakan model yang
dipilih oleh tim penyusun. Kegiatan selanjutnya merupakan teknis penyusunan
rencana.

A. Pendekatan atas-bawah (top-down)


Penyusunan rencana pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan
pendekatan dari atas oleh pimpinan di daerah atau ditargetkan secara kesepakatan dari
pemerintah pusat.



Pendekatan ini menitikberatkan visi lebih dahulu kemudian misi, strategi, program
dan kegiatan. Pendekatan ini cendrung diatur dari atas ke bawah dengan penekanan
makro kemudian pemecahannya diupayakan di lapangan.
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Problemnya adalah kadang menimbulkan konflik dan pengorbanan di bawah tetapi
manfaatnya di tingkat makro. Pendekatan ini lebih cepat terlaksanan karena yang
menetapkan hanya beberapa orang pada tingkat pimpinan.



Kelompok pimpinan lebih homogen pola pikirnya dan cenderung memiliki visi yang
tidak berbeda jauh. Khususnya apabila mereka telah diberikan pengarahan terlebih
dahulu dari pucuk pimpinan di daerah. Manfaatnya disamping lebih cepat, juga
meliput wawasan lebih luas dn biasanya langsung seiring dengan wawasan misi
pembangunan.

B. Pendekatan bawah-atas(bottom-up)


Perencanaan yang bertujuan untuk memecahkan masalah lapangan kemudian diangkat
menjadi masalah regional atau masalah makro. Pendekatan ini lebih operasional atau
lebih membumi dan dapat memecahkan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat
setempat.



Konsekuensinya adalah masalah yang diangkat dalam perencanaan regional belum
tentu sejalan dengan tujuan makro, bahkan kadang berbenturan dengan tujuan makro.
Pendekatan dari bawah dapat menyebabkan ego lokal, yakni memperjuangkan
kepentingan daerah tertentu. Oleh karenannya pendekatan ini lebih bersifat jangka
pendek dan lokal.



Semua daerah, misalnya distrik dan kelurahan ingin diutamakan sehingga berpotensi
konflik internal. Mereka masing-masing memberikan alasan yang logis untuk
mendapat prioritas dan terlihat masuk akal sehingga sulit di tolak. Namun karena
sumber daya, khususnya dana pembangunan terbatas, maka ego wilayah ini terpaksa
perlu dikesampingkan.



Problem lainnya adalah pendekatam ini dapat menyimpang dari misi pembangunan
yang diharapkan pimpinan daerah.

C. Pendekatan objek, sektoral atau bidang


Pendekatan perencanaan dapat juga dimulai dengan menitikberatkan objek, sektor
atau bidang pembangunan yang akan dikedepankan dan menjadi primadona. Misalnya
penyusunan rencana yang mengutamakan bidang pendidikan, kesehatan, teknologi,
pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Pendekatan ini searah dengan pertumbuhan
tak seimbang (unbalanced growth) atau sektoral dalam ilmu ekonomi pembangunan.
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Prinsip perencanaan ini adalah untuk memecahkan suatu objek atau sektor ekonomi
yang dianggap menjadi kendala (bottleneck) dalam menunjang pembangunan
ekonomi

pada

masa

mendatang.

Kemudian

dengan

pemecahan

tersebut

memungkinkan perekonomian dapat lebih melaju.


Bila sektor kendala tersebut sudah terpecahkan maka secara otomatis sektor lainnya
akan berkembang menurut prinsip penggadaan ekonomi. Pendekatan ini juga
diterapkan untuk bidang nonekonomi yang dianggap sebagai bidang kendala di daerah
tersebut, diprioritaskan untuk dikembangkan terlebih dahulu. Bidang lainnya akan
berkembang secara otomatis.

D. Pendekatan gabungan/campuran


Pendekatan perencanaan yang mengambil jalan tengah adalah gabungan semua
pendekatan yakni pendekatan atas-bawah, pendekatan bawah-atas, dan pendekatan
objek.



Gabungan ini pada prinsipnya mengakomodasi tujuan-tujuan nasional dan daerah
seoptimal mungkin dengan memperhatikan kendala objek yang dihadapi.



Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah yang kompromistis adalah dengan
menentukan target nasional/provinsi dan objek yang dikedepankan pertama kali
kemudian ditawarkan ke daerah agar disesuaikan dengan kondisi daerah. Setelah itu
digabungkan lagi dan disesuaikan dengan tujuan nasional/provinsi.



Sistem ini bersifat simulasi, atau putaran dengan kendala (constraint) tujuan target
makro tetapi pelaksanaan operasi sesuai dengan kondisi daerah. Hasilnya menjadi
perencanaan optimal antara pusat, daerah dan objek yang dianggap sebagai isu utama
nasional atau daerah.



Dalam prakteknya. Hasil yang dicapai adalah optimal pada peringkat dua (second
best), belum diperingkat pertama (first best) karena objek yang dikedepankan nasional
atau provinsi. Objek ini belum tentu menjadi objek utama di daerah.



Dan bila mengutamakan objek daerah maka belum tentu menjadi objek utama
nasional atau provinsi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah cukup sulit
untuk mendapatkan hasil perencanaan peringkat pertama yang bisa memenuhi
keinginan semua pihak dan dilihat dari semua segi.
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4.11 Peralatannya (Tools)


Pada setiap perencanaan ekonomi dibutuhkan alat perencanaan yang berlandaskan
pada suatu teori atau suatu pemikiran ilmiah.



Peralatan ini pada umumnya adalah model dan biasanya adalah model ekonomi yang
dikombinasikan dengan model-model nonekonomi.



Model perencanaan ini bervariasi, dari model yang sederhana sampai pada model
yang canggih dengan skala besar.



Model yang paling sederhana adalah model yang umum dikenal sebagai model
pemikiran pribadi seseorang atau sesuai dengan feeling seseorang yang disingkat
sebagai delfi (model filing)

1. Kebiasaan (rule of thumb)


Perencanaan dengan berpedoman pada kebiasaan adalah model yang sangat sederhana
tetapi lebih mudah, tidak membutuhkan biaya

besar dan dapat dioperasionalkan

dengan cepat. Kadang cara yang digunakan adalah dengan penetapan intuisi pakar
perencana, konsensus beberapa orang atau dengan metode garis lurus.


Perencanaan ini terpaksa digunakan mengingat waktu perencanaan sangat terbatas
sedang keputusan target sedang ditunggu semua pihak secara nasional, provinsi,
daerah dan masyarakat lokal.



Model ini pada prinsipnya adalah bercermin pada perencanaan terdahulu, yakni
dengan memperhatikan target-target masa lalu kemudian menetapkan target
perencanaan pada masa depan. Penetapan target disesuaikan dengan kondisi yang
sedang berjalan saat itu.



Model kebiasaan ini juga merupakan kesinambungan dengan pembangunan
sebelumnya. Bidang yang dikedepankan pada perencanaan yang lalu mungkin belum
mencapai target sehingga perlu diteruskan untuk perencanaan berikutnya.



Kelemahannya adalah model ini terlalu sederhana sehingga hasilnya juga tidak akan
optimal dan kurang memuaskan.



Disamping itu struktur perekonomian daerah telah berubah banyak kemudian
kendala-kendala baru semakin banyak dan kompleks dibanding kondisi perencanaan
sebelumnya.

213



Peralatan yang digunakan biasanya adalah persamaan garis trend atau regresi
sederhana. Dengan memasukkan data historis masa lalu dalam fungsi waktu diperoleh
target untuk masa depan.



Kemudian melalui penilaian tim atau pimpinan kegiatan/proyek diperoleh target yang
dicanangkan pada beberapa tahun sesuai dengan skala waktu perencanaan ekonomi.



Di dalam praktek model yang sederhana ini banyak digunakan di daerah dengan
alasan lebih mudah digunakan dan biaya murah, walaupun dibalik alasan itu alasan
sebenarnya adalah keterbatasan kemampuan SDMnya.

2. Model tabel input-output


Model perencanaan ini adalah merupakan gabungan antara model ekonomi dan model
enjinering yakni menekankan hubungan antar institusi atau agen ekonomi dengan
hasil yang dicapai atau dikenal sebagai output.



Variabel yang digunakan juga cukup banyak, sesuai dengan sektor ekonomi dalam
tabel I-O. Hubungan antar variabel dilandaskan pada hubungan fisik, yaitu hubungan
antara bahan atau input dengan outputnya. Model ini juga memperhatikan sebab dan
akibat dalam perekonomian bila suatu variabel dirubah secara langsung oleh variabel
eksogen.



Model I-O menunjukkan keterkaitan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Bila
satu daerah mengambil satu kebijakan ekonomi maka dampaknya dapat diketahui
terhadap daerah lain dan pada sektor yang mendapat pengaruhnya. Beberapa negara
maju (Jepang dan Korea) juga menggunakan model ini menganalisa dampak ekspansi
produk industrinya ke beberapa negara Asia.



Pada tingkat nasional, model I-O digunakan dalam rangka ingin mengetahui
kebutuhan tenaga kerja dalam beberapa pelita pada masa orba.



Model ini dapat menghasilkan keterpaduan perencanaan daerah tetangga, dengan
perencanaan pusat dan keterpaduan antar instansi serta sektor terkait dengan data
kuantitatif yang terinci.



Perencanaan yang menggunakan data kuantitatif memungkinkan monitoring
pelaksanaan pembangunan dan pengawasan lebih mudah dilaksanakan.



Sejenis dengan model ini adalah program linear, LP. Bahkan hubungan antar variabel
dalam model LP biasanya menggunakan model I-O. Model LP menekankan
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keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah kemudian mencari solusi atas sumber
daya tersebut.


Model LP ini cenderung lebih statis dibanding dengan model I-O, karena terpaku
dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki.



Dipihak lain model I-O memberlakukan sumber daya yang dimiliki daerah dapat
ditingkatkan melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah. Sebagai contoh, modal
dana pembangunan berasal dari daerah dan dari luar daerah. Modal dana ini dapat
disebut terbatas dan tetap, tetapi juga dapat dirubah dan ditingkatkan dengan
kebijakan melalui pinjaman ke luar.

3. Model ekonomi makro


Model ini menggunakan persamaan, fungsi dan variabel-variabel ekonomi dan
parameter-parameter ekonomi yang diturunkan melalui model ekonometrik. Model
ekonomi mikro menggunakan fungsi, persamaan dan variabel-variabel ekonomi
daerah yang saling terkait. Fungsi dan persamaan itu diturunkan melalui perilaku
masyarakat setempat (people behavior) dan institusiinstitusi ekonomi (firm bahavior).
Perilaku ini dinyatakan secara kompak dalam fungsi permintaan dan penawaran yang
sesuai dengan kondisi di daerah.



Fungsi-fungsi yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan untuk
mendapatkan target perencanaan diperoleh dari hasil hubungan simultan dengan
keseimbangan umum yang berlaku. Berdasarkan kedua fungsi ini dapat diperkirakan
hasil perencanaan yang merupakan target-target perencanaan. Untuk mendapatkan
hasil yang lebih lengkap model ekonomi makro dinyatakan dalam persamaan sektor
keuangan dan sektor riil, barang dan jasa, dan dengan mengikutsertakan daerahdaerah lain.



Contoh model ekonomi makro adalah model ekonomi klasik (clasical’s and
neoclasical’s model) dan keynes (keyne’s model) yang divariasikan dalam berbagai
versi.



Beberapa versi model ekonomi makro yang digunakan sekarang ini di berbagai manca
negara dan juga diterapkan pada tingkat nasional adalah model perhitungan
keseimbangan umum.
Computational General Equilibrium (CGE) yang dikembangkan oleh tim dari Bank
Dunia dan ORANI yang dikembangkan oleh tim dari Australia, Universitas
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Melbourne. Kedua model ini berskala besar, menggunakan data I-O dan SAM sebagai
data dasarnya, terdiri dari ratusan persamaan dan variabel yang berkait secara
simultan. Secara prinsip model ini juga dalam bentuk paket, tidak transparan, siap
pakai sehingga sulit diketahui apakah sesuai dengan kondisi setiap daerah.


Perencana di daerah akan berlaku sebagai operator, bukan sebagai pemikir atau
perencana pembangunan. Akibatnya akan terjadi ketergantungan antara pemilik
model dengan perencana daerah. Bila pemilik model (misalnya dari suatu konsultan)
sudah selesai kontraknya, maka peggunaan model juga berakhir. Jadi model ini
kurang applicable untuk penggunaan di daerah yang lingkupnya lebih kecil dan
variasi perubahannnya sangat cepat.



Di samping itu pembangunan ekonomi adalah pekerjaan yang berkesinambungan dan
selalu mencari misi dan program baru. Setiap saat model yang digunakan harus
diupdate dan direvisi

sesuai dengan perubahan keinginan dan pola masyarakat

setempat.


Bila demikian model yang digunakan sebaiknya disusun oleh tenaga dari instansi
yang berwenang agar dapat menampung aspirasi masyarakat dan memadukannya
dengan perubahan nasional dan global.

4. Model analisis manfaat dan biaya


Model analisis manfaat dan biaya didasarkan pada perkiraan manfaat-manfaat yang
akan ditargetkan pada masa datang kemudian dihadapkan pada biaya yang
muncul/timbul pada pelaksana rencana di masa yang datang.



Model ini mengedepankan target yang akan datang kemudian menghitung manfaat
yang timbul dari target tersebut kemudian menghitung biayanya dan terakhir hasil
netonya, baik dalam bentuk pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung,
secara ekonomi maupun sosial dan budaya.



Untuk memperkirakan pada masa mendatang kadang dimasukkan perbandingan nilai
rupiah yang diterima di masa mendatang dinilai dengan rupiah yang diterima
sekarang. Perbandingan ini merupakan perhitungan manfaat atau kesempatan/biaya
yang hilang yang dikenal dengan nama opportunity cost.
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BAB

5
BAB V
JENIS PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH
5.1 Jenis Sistem Penganggaran Keuangan Daerah


ANGGARAN

TRADISIONAL

(KONVENSIONAL),

LINE-ITEM

DAN

INCREMENTALISM


ANGGARAN YANG BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN PUBLIK,
(ZERO BASED BUDGETING, PLANNING PROGRAMMING AND BUDGETING
SYSTEM, DAN PERFOMANCE BASED BUDGETING)

Anggaran tradisional
Cirinya:


Penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism serta struktur
dan susunan anggaran yang bersifat line-item.



Penyusunan anggaran cenderung bersifat sentralistis, bersifat spesifikatif, tahunan,
dan menggunakan prinsip anggaran bruto.



Anggaran tradisional ditetapkan di Indonesia sampai dengan tahun 2002.



Incrementalism



Tujuan

utama

pendekatan

tradisional

terdapat

pada

pengawasan

dan

pertanggungjawaban terpusat.


Anggaran yang besifat hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada itemiten anggaran yang telah ada sebelumnya.



Data yang digunakan sebagai dasar adalah data tahun sebelumnya tanpa ada kajian
apakah periode sebelumnya tersebut didasarkan pada kebutuhan yang wajar atau
tidak.



Karena tidak berdasarkan kebutuhan riil, dapat terjadi kesalahan pada periode
selanjutnya
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Masalah utama :


Tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money, sehingga pada akhir tahun
anggaran sering terjadi kelebihan anggaran dalam pengalokasiannya dan dipaksakan
pada aktivitasaktivitas yang kurang penting untuk dilaksanakan.



Contoh: jika tahun 2011, belanja barang dan jasa Rp 1.000.000,00 , diprediksikan
tahun 2012 inflasi 10%. Maka anggaran tahun 2012 untuk belanja barang dan jasa
menjadi Rp. 1.000.000,00 x 110%
= Rp. 1.100.000,00

Line-item


Pendekatan yang didasarkan atas sifat nature dari penerimaan dan pengeluaran.



Metode ini, tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan
dan pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran walaupun ada
beberapa item yang sudah tidak relevan digunakan untuk periode sekarang.



Akibatnya, tidak dapat dilakukan penilaian kinerja karena tolok ukur kinerjanya
adalah ketaatan dalam penggunaan dana yang diusulkan

Anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik (New Public Management)


Pendekatan ini berorientasi pada pemberian desentralisasi,



pendekatan manajemen yang bersifat komprehensif dan terpadu,



menekankan pada konsep nilai uang (value for money),



pengawasan atas kinerja output,



penentuan dan pembuatan prioritas tujuan,



serta pendekatan yang sistematik atau rasional dalam proses pengambilan keputusan

Zero Based Budgeting (ZBB)
Anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero based)


Tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu dalam penyusunan anggaran tahun ini.



Kebutuhan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini.
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Proses anggaran dimulai dari yang baru, dan item anggaran yang tidak relevan dapat
hilang dari struktur anggaran dan dimungkinkan muncul item yang baru.



Kelebihan penggunaan metode ZBB:



Dapat menghasilkan sumber daya yang lebih efisien • Lebih fokus pada value for
money • Lebih mudah untuk mengidentifikasikan terjadinya inefisiensi dan
ketidakefektifan biaya

Kelemahan ZBB
• Proses penyusunan anggaran memakan waktu yang lama dan terlalu teoritis ,serta
cenderung menekankan pada manfaat jangka pendek

Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)


Merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada sistem perencanaan
formal yang berorientasi pada output dan tujuan.



Penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya pada analisis ekonomi, krn
adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah .



Pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan
manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan

Kelebihan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)
Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja • Mudah dalam pendelegasian tanggung
jawab dari atasan kepada bawahan

•

Memperbaiki

kualitas

pelayanan

melalui

pendekatan

standar

biaya

dan

menghilangkan program yang overlapping.

Kelemahan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)

•

Dalam penyusunannya membutuhkan biaya yang tinggi, karena membutuhkan
teknologi yang canggih,

•

Membutuhkan sistem pengukuran • Dan staf yang memliliki kapabilitas tinggi

Perfomance Based Budgeting
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•

Sistem anggaran berbasis kinerja, merupakan pendekatan kinerja yang disusun
untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional, yaitu tidak adanya tolok ukur
yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan
sasaran publik.

•

Anggaran berbasis kinerja sangat menekankan konsep value for money.
Ekonomis (perolehan input yang semurah mungkin), efisien (biaya rata-rata
terendah untuk menghasilkan output) dan efektif (pencapaian tujuan yang
paling berdaya guna).

•

Penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan isu-isu strategis yang
direspon dengan program dan kegiatan yang relevan.

•

Penentuan program dan kegiatan tersebut mencakup pula penentuan indikator
kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan dalam perencanaan strategis.

•

Secara teori, prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang
menghubungkan anggaran negara (pengeluaran negara) dengan hasil yang
diinginkan (output dan outcome)

sehingga setiap rupiah

yang dikeluarkan

dapat dipertanggung-jawabkan kemanfaatannya.

•

Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik
dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga
semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangung-jawabkan secara
transparan kepada masyarakat luas.

•

Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas
pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada
publik. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, kementerian negara/lembaga
diberikan keleluasaan yang lebih besar (let’s the manager manage) untuk
mengelola program dan kegiatan didukung dengan adanya tingkat kepastian
yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.

•

Performance Based Budgeting memperhatikan keterkaitan antara pendanaan
dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam
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pencapaian hasil dan keluaran tersebut sehingga prinsip-prinsip transparansi,
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dapat dicapai.

•

Kunci pokok untuk memahami Performance Based Budgeting adalah pada kata
“Performance atau Kinerja”.

•

Untuk mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja yang menetapkan
kinerja sebagai tujuan utamanya maka diperlukan alat ukur kinerja yang jelas
dan transparan berupa indikator kinerja (performance indicators).

•

Selain indikator kinerja juga diperlukan adanya sasaran (targets) yang jelas agar
kinerja dapat diukur dan diperbandingkan s ehingga selanjutnya dapat dinilai
efisiensi dan efektivitas dari pekerjaan yang dilaksanakan serta dana yang telah
dikeluarkan untuk mencapai output/kinerja yang telah ditetapkan.

Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

1. Prinsip Value for Money
Digunakan untuk menilai apakah negara/daerah telah mendapatkan manfaat maksimal
dari belanja yang dilakukan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
Beberapa hal memang sulit untuk diukur, tidak berwujud dan bersifat subyektif sehingga
sering disalah artikan karena itu dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam menentukan
apakah prinsip value for money telah diterapkan dan dicapai dengan baik.
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Value for money tidak semata mengukur biaya barang dan jasa melainkan juga memasukkan
gabungan dari unsur kualitas, biaya, sumber daya yang digunakan, ketepatan penggunaan,
batasan waktu dan kemudahan dalam menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur
tersebut membentuk “value” (nilai) yang baik.

Pencapaian value for money sering digambarkan dalam bentuk tiga E, yaitu:


Ekonomis, yaitu meminimalkan biaya sumber daya untuk suatu kegiatan (mengerjakan
sesuatu dengan biaya rendah);



Efisien, yaitu melaksanakan tugas dengan usaha yang optimal
(melakukan sesuatu dengan benar);



Efektif, yaitu
sejauh mana sasaran dicapai (melakukan hal yang benar).

Prinsip Good Corporate Governance
1. Prinsip good corporate governance telah diadopsi oleh hampir semua pemerintahan
yang mengaku menjalakan administrasi publik yang modern.
2. Good governance antara lain dipahami sebagai suatu kondisi yang mempunyai delapan
3. karakteristik utama yaitu partisipasi, rule of law, transparansi, responsiveness,
consensus orientation,

equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency dan

accountability.
4. Diyakini ke delapan karakteristik utama tersebut akan

mampu menjamin

terciptanya pemerintahan yang bebas dari KKN, melindungi kaum minoritas dan
suara masyarakat didengar dalam rangka pengambilan keputusan.

a. Participation, adanya partisipasi dari semua pihak, masyarakat luas termasuk adanya
jaminan kebebasan berserikat dan berekspresi dalam proses penganggaran termasuk
adanya pengawasan terhadap belanja publik oleh masyarakat luas;
b. Rule of law, dalam kaitan dengan sistem penganggaran prinsip ini merupakan pusat
dari proses penyusunan anggaran. APBN ditetapkan dengan Undang-Undang begitu
juga aturan-aturan pelaksanaan semua harus mengacu pada Undang-undang.
c. Transparency, prinsip ini berlaku di berbagai
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i. fungsi

dan

tanggungjawab

pengelolaan

keuangan

pemerintah,

termasuk dalam proses perencanaan, kebijakan keuangan, pencatatan,
audit keuangan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan
keuangan.
d. Responsiveness,

sistem penganggaran harus mampu menampung semua kebutuhan

publik dalam waktu yang masuk akal.
e. Consensus orientation, penganggaran harus mengakomodir segala kepentingan yang
ada pada masyarakat luas atau juga dikenal dengan istilah anggaran partisipatif.
i. Penganggaran partisipatif didasarkan pada pemikiran partisipasi
masyarakat yang intensif dalam proses pengambilan keputusan
anggaran.
ii. Hal ini juga terkait dengan perspektif jangka panjang dalam rangka
terciptanya pembangunan sumber daya manusia dan bagaimana
mencapai tujuan pembangunan.
f. Equity and inclusiveness, kesamaan dan pengikutsertaan jika diterapkan dalam
sistem penganggaran maka semua keputusan dalam bidang keuangan dibuat demi
kepentingan seluruh masyarakat bukan hanya sebagian golongan.
i. Sehingga seluruh masyarakat merasakan bagian dari kebijakan
penganggaran dan tidak merasa seolaholah anggaran yang dibuat oleh
pemerintah hanyalah untuk kepentingan pemerintah.
g. Effectiveness and efficiency, anggaran berbasis kinerja merupakan cerminan kedua
prinsip tersebut. Efektivitas adalah melakukan hal yang benar dan efisiensi adalah
melakukan sesuatu dengan benar.
i. Keputusan anggaran harus memilih hal- hal yang benar untuk dibiayai
oleh dana masyarakat dan mengelola pengeluaran dana-dana dan
sumber daya tersebut untuk memastikan bahwa hal tersebut
dilaksanakan dengan benar.
h. Accountability, akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas
membuat

pejabat

yang

mendapat

tugas

melaksanakan

dan

mempertangggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana
masyarakat akan digunakan.
i. Audit program dan keuangan akan dapat menentukan apakah pejabat
bersangkutan akuntabel dalam pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungjawabnya.
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Elemen-Elemen Penganggaran Berbasis Kinerja
1. Visi dan Misi yang hendak dicapai.
Visi mengacu kepada hal yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang
sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.
2. Tujuan.
Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi.
Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang
menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan
misi yang telah ditetapkan.
Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realisitis. Tujuan
yang baik bercirikan, antara lain memberikan gambaran pelayanan utama yang akan
disediakan, secara jelas menggambarkan arah organisasi dan program-programnya,
menantang namun realistis, mengidentifikasikan obyek yang akan dilayani serta apa
yang hendak dicapai.
3. Sasaran.
Sasaran menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai
tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan
menetapkan target tertentu dan terukur.
Kriteria sasaran yang baik adalah dilakukan dengan menggunakan kriteria spesifik,
terukur, dapat dicapai, relevan, dan ada batasan waktu (specific, measurable,
achievable, relevant, timely/SMART) dan yang tidak kalah penting bahwa sasaran
tersebut harus mendukung tujuan (support goal).
4. Program.
Program adalah sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari
usaha untuk mencapai serangkaian tujuan dan sasaran.
Program dibagi menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran output dan
outcome.
Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta
masuk akal dan dapat dicapai.
5. Kegiatan.
Kegiatan adalah serangkaian pelayanan yang mempunyai maksud menghasilkan
output dan hasil yang penting untuk pencapaian program.
Kegiatan yang baik kriterianya adalah harus dapat mendukung pencapaian program.
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Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi ataupun unit organisasi
tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan, dan
jenis belanja tetapi juga menetapkan kinerja yang ingin dicapai.



Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (output) dari kegiatan yang akan
dilaksanakan dan hasil (outcome) dari program yang telah ditetapkan.



Apabila telah ditetapkan prestasi (kinerja) yang hendak dicapai, baru kemudian
dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang
ditargetkan sesuai rencana kinerja.



Rencana kerja Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan berdasarkan rencana strategis
(renstra) yang telah disusun sebelumnya.



Rencana strategis berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan. Dalam
rencana strategis juga diperhitungkan hambatan-hambatan, baik dari dalam maupun
dari luar yang akan dapat menghalangi pencapaian tujuan serta struktur dari organisasi
yang disusun untuk mendukung perencanaan strategis dimaksud.



Dari rencana strategis selanjutnya diturunkan/disusun Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) yang bersifat operasional dan penjabaran lebih lanjut dari rencana RKP tersebut
maka dapat ditentukan kinerja yang harus dicapai oleh masing-masing unit organisasi.



Dalam rencana kerja dapat ditemukan beberapa informasi tambahan yang belum
terlihat dalam perencanaan strategis, seperti indikator hasil/indikator keluaran yang
diharapkan, perkiraan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan,
serta penanggung jawab dan pelaksana program prioritas yang telah ditetapkan.



Program sebagai turunan dari rencana strategis adalah penjabaran kebijakan
Kementerian Negara/Lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa
kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi Kementerian Negara/Lembaga.



Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga/SKPD harus menyusun dan menetapkan
program berdasarkan prioritas.



Beberapa kriteria yang dapat membantu dalam penentuan skala prioritas suatu program,
antara lain adalah program yang direncanakan untuk mendukung pencapaian platform
presiden/kepala daerah terpilih, program yang

mendukung pencapaian misi

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan, program yang cukup sensitif secara
politis dan mendapat perhatian dari masyarakat dan pengguna.
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Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah pentingnya menyusun target sasaran
program prioritas yang jelas agar dapat dinilai kinerja pelaksanaannya.



Selanjutnya juga harus ditetapkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan
suatu program dan kegiatan yang terdiri dari:

(i) anggaran yang

dibutuhkan untuk

melaksanakan kegiatan, (ii) tenaga kerja yang

dibutuhkan, baik jumlah pegawai maupun jumlah jam kerja,
(iii) aset pendukung seperti bangunan, kendaraan dan aset-aset lainnya.


Suatu program diukur tingkat keberhasilannya atas pencapaian hasil (outcomes) yang
telah ditargetkan. Outcome merupakan sasaran pencapaian untuk jangka menengah
atau jangka panjang sebagai tanggung jawab politis dari



Menteri/Pimpinan Lembag/kepala Daerah sebagai pengguna anggaran.



Sedangkan keberhasilan suatu kegiatan diukur dari tingkat pencapaian kinerja berupa
keluaran (output) yang diproduksi baik berupa barang maupun jasa.



Keluaran merupakan keseimbangan antara komponen harga (anggaran), kuantitas, dan
kualitas.



Keberhasilan dari kegiatan yang menghasilkan berbagai keluaran merupakan
tanggung jawab dari pimpinan satuan kerja sebagai tanggung jawab operasional.



Untuk penilaian keberhasilan suatu kinerja harus disusun indikator kinerja.



Dalam penetapan kinerja harus ditetapkan lebih dari satu indikator kinerja dengan
menekankan pada indikator kunci (key performance indicators) sehingga terhindar
dari indikator yang bersifat main-main atau asal-asalan.



Penetapan indikator kinerja umumnya terkait dengan kuantitas dan kualitas.



Dalam penyusunan indikator harus jelas (clear), relevan (relevant) atau sejalan dengan
pencapaian tujuan organisasi, dapat tersedia dengan biaya yang ada (economic),
mempunyai dasar yang cukup untuk ditetapkan (adequate), dan dapat dimonitor
keberhasilannya (monitorable).



Dalam penetapan anggaran yang akan digunakan untuk mendukung suatu kegiatan,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.



Pertama, dalam penerapan penganggaran harus ditentukan metode perhitungan biaya
untuk masingmasing unit keluaran.
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Kedua, perlu memperhitungkan biaya bersama (common cost) yaitu biaya yang
diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara bersamaan untuk menghasilkan
beberapa keluaran.



Dengan demikian dibutuhkan suatu standar akuntansi biaya untuk sektor
pemerintahan dalam menentukan standar biaya dimaksud.



Untuk mendukung siklus pengelolaan kinerja yang baik diperlukan suatu sistem
informasi yang dapat mendukung

penilaian dan pengelolaan kinerja (performance

management) secara keseluruhan.


Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendukung sistem informasi
dimaksud, antara lain dengan:
a. penyusunan survey kepuasan pelanggan (client survey) yang ditujukan untuk
mengukur indikator kualitas yang telah ditetapkan.
b. pelaksanaan perbandingan (benchmarking) yang ditujukan untuk membandingkan
seluruh kinerja yang dicapai dengan pencapaian kinerja penyedia barang/jasa
tertentu.
c. Dalam menyusun perbandingan ini perlu menetapkan lembaga pembanding yang
seimbang dan memiliki kompetensi. Perbandingan dilakukan tidak hanya dengan
lembaga lain, tetapi juga dengan target kinerja, pencapaian tahun yang lalu, dan
standar kinerja di sektor swasta.
d. penentuan peringkat pencapaian kinerja antar instansi pemerintah yang
menyediakan barang dan jasa sejenis. Dengan membuat peringkat ini, masingmasing instansi pemerintah berusaha untuk mencapai kinerja sesuai

dengan

standar rata-rata, sehingga diharapkan ada keinginan untuk terus memperbaiki
tingkat pelayanan kegiatan dimaksud.

Unsur-unsur Pendukung Anggaran Berbasis Kinerja
1.

Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam
mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan
seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
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Konsekuensi Anggaran Berbasis Kinerja yang menghubungkan perencanaan
strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan)

untuk mencapai tujuan strategis adalah

harus menentukan program dan kegiatan dengan jelas.
Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan dan keluaran juga harus
tergambar dengan jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila
sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan akrual.
Dalam rangka pengukuran kinerja yang baik diperlukan adanya sistem informasi yang
mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari
masing-masing lembaga/unit kerja yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan.
Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan meliputi:
a. Ekonomis, sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya;
b. Efisiensi, sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan
dengan masukan yang digunakan;
c. Efektivitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung pencapaian
hasil yang ditetapkan.
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BAB

6
BAB VI
STRATEGI (ALAT ANALISIS SWOT)
6.1 Bagimana cara menyusun Perencanaan Strategis ?
Fase 1. Tentukan dimana organisasi kita sekarang berada
Fase 2 : Tentukan kemana kita ingin membawa organisasi kita
Fase 3 :Susun cara pendekatan untuk mencapai target organisasi

6.2 Pendekatan analisis SWOT
(Streng, Weakness, Opportunity,Threat)
Kekuatan, Kelemahan, Peluang ,Ancaman

Faktor Internal
KEKUATAN (Streng) ; KELEMAHAN (Weakness)

Faktor Eksternal
PELUANG (Opportunity) ; ANCAMAN (Threats)

6.3 KEKUATAN (Streng)
→ Nilai tambah atau sifat-sifat positif yang

ada dalam organisasi dan pada

stakeholders

Stakeholders
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• Orang-orang atau kelompok orang atau organisasi lain yang akan terpengaruh
secara positif atau negatif oleh kesuksesan atau kegagalan organisasi kita
•

Klien/ pelanggan, pesaing, mitra / suppliers

Faktor Internal
KEKUATAN (Streng)
•

Nilai tambah atau sifat-sifat positif yang ada dalam organisasi dan pada
stakeholders

KELEMAHAN (Weakness):
Sifat-sifat negatif atau hal-hal yang menghambat yang ada dalam organisasi atau pada
stakeholders

Faktor Eksternal
6.4 PELUANG (Opportunity)
Hal-hal yang positif atau keuntungan-keuntungan yang menyediakan
kesempatan bagi organisasi untuk membuka hal-hal baru yang inovatif

ANCAMAN (Threats)
•

Resiko-resiko atau keadaan-keadaan yang mungkin akan menghambat atau
menggagalkan pencapaiaan tujuan atau kesuksesan organisasi

6.5 INTERNAL
KEKUATAN


Kebersamaan



Sifat sosial



Loyalitas



Peralatan canggih
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Program pengembangan



Pertemuan kaur, dgn bid reguler



Keinginan untuk maju



Sistim informasi

KELEMAHAN :


Jumlah TENAGA kurang



Kualitas TENAGA kurang



Banyak tenaga baru



Gaji rendah



Disiplin



Rigiditas tenaga senior



Jenjang karir tidak jelas



Job deskripsi tdk jelas

EKSTERNAL
PELUANG


Sosek pelanggan meningkat



Demand mendapatkan pelayanan yang bermutu



Akreditasi

ANCAMAN


Globalisasi



Kemajuan IPTEK



Pelanggan semakin kritis



UU Kesehatan No 23 Malpraktek Denda

231

6.6 SWOT Analysis

6.7PENGERTIAN SWOT
Secara umum SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) (KKPA) adalah
salah satu alat untuk menganalisis lingkungan internal maupun eksternal untuk merumuskan
strategi apa yang akan digunakan oleh suatu organisasi. Namun untuk tujuan analisis
RPJMD, maka komponen SWOT tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

6.8Analisis KKPA (SWOT Analysis)
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6.9ANALISIS KKPA [SWOT]

6.10 Issu Lingkungan Strategis
Kelompok bahas dalam Forum FGD SKPD/OPD pada tanggal 23 Oktober 2021

Hasil akan dianalisis oleh Tim SKPD/OPD dengan penjelasan sebagai berikut :
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ANALISIS SWOT

I.

TUJUAN

Kuesioner ini dibuat sebagai bagian dari kajian terhadap perumusan prioritas Rencana
Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas/Badan .................................................).
Tujuan utama dari hasil pengolahan kuesioner ini adalah:
1. Melihat dan mengklasifikasikan secara kuantitatif faktor internal dan eksternal yang
dimiliki SKPD/OPD.
2. Menganalisis faktor pembangunan, memetakannya dan merumuskan arah kebijakan
umum dan strategi pembangunan berdasarkan pemetaan tersebut.

II.

PENGERTIAN SWOT

Secara umum SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) adalah salah satu alat
untuk menganalisis lingkungan internal maupun eksternal untuk merumuskan strategi apa
yang akan digunakan oleh suatu organisasi. Namun untuk tujuan analisis Rencana Strategi
SKPD/OPD, maka komponen SWOT tersebut dapat diartikan sebagai berikut:
A.

FAKTOR INTERNAL
Adalah : Faktor-faktor yang dapat dikontrol oleh SKPD/OPD.


Strength (Kekuatan)
Adalah sumber (resource), skill, dan faktor-faktor lain yang secara relatif lebih
unggul yang dimiliki oleh SKPD/OPD.
Contoh :

- Sumber Daya Alam daerah
- Jumlah aparatur pemerintah yang dimiliki oleh SKPD/OPD.



Weakness (Kelemahan)
Adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber, skill, dan faktor-faktor lain
yang secara serius menghambat kinerja SKPD/OPD.
Contoh :

- Pengangguran
- Kualitas aparatur pemerintah SKPD/OPD
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B.

FAKTOR EKSTERNAL
Adalah : Faktor-faktor yang tidak dapat (di luar) dikontrol oleh SKPD/OPD.


Opportunity (Kesempatan)
Adalah situasi dominan yang menguntungkan dan menunjang peningkatan kinerja
SKPD/OPD.
Contoh :
- Peraturan/Perundangan Nasional / Provinsi / Kabupaten
- Perkembangan Iptek



Threat (Hambatan)
Adalah situasi dominan di lingkungan daerah yang tidak menguntungkan dan
menjadi kendala/hambatan untuk peningkatan kinerja SKPD/OPD.
Contoh :
- Peraturan/Perundangan Nasional / Provinsi yang menghambat pembangunan
daerah/Kabupaten
- Pengaruh budaya luar

Analisis SWOT ini selanjutnya akan digunakan sebagai alat bantu untuk merumuskan Arah
Kebijakan Umum dan Rencana Strategi SKPD/OPD.

III. KUISIONER SWOT
Kuisioner SWOT berisi dua tabel utama yaitu penilaian tentang kondisi saat ini dan urgensi
pembangunan/penanganan ke depan berkaitan dengan permasalahan sub bidang/faktor
dengan lebih spesifik.

Untuk itu, setiap sub bidang dibagi dalam dua katagori yaitu

INTERNAL (untuk mendapatkan Strength dan Weakness) serta EKSTERNAL (untuk
mendapatkan Opportunity dan Threat).
a. Pengisian
1.

Penilaian skor , yaitu penilaian pada potensi maupun capaian hasil pada saat ini serta
capaian yang diharapkan pada lima tahun ke depan.
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Penilaian Responden : 1 sampai dengan 5.
dimana Angka

1 = Sangat Kurang
2 = kurang
3 = cukup baik
4 = Baik
5 = Sangat Baik

2.

Penilaian urgensi, yaitu penilaian terhadap tingkat urgensi faktor tersebut untuk
ditangani. Penilaian ini berhubungan dengan skala prioritas di dalam menyelesaikan
persoalan-persoalan pembangunan yang tercermin melalui faktor-faktor tersebut.
Penilaian Responden : 1 sampai dengan 4.
dimana

Angka

1 = tidak urgen
2 = agak Urgen
3 = urgen
4 = sangat urgen

b. Hasil Pengolahan Kuesioner
Hasil dari kuesioner ini adalah angka/kuantitatif. Setiap pertanyaan yang dijawab oleh
responden dalam bentuk skala akan dihitung sehingga diperoleh sebuah angka tertentu.
Dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh SKPD/OPD, maka akan
diformulasikan sebuah visi dari SKPD/OPD tersebut. Setelah itu kita akan melihat kuadran
hasil pengolahan dengan menghitung jumlah setiap skor yang telah dikalikan dengan tingkat
urgensinya. Kuadran inilah yang berfungsi sebagai peta dari SKPD/OPD. Selanjutnya dibuat
matriks SWOT berdasarkan Kekuatan dan Kelemahan dengan Kesempatan dan Hambatan.
Berdasarkan kuadran dan matriks SWOT ini kita dapat menentukan rumusan Rencana
Strategi SKPD/OPD.

IV. ISU STRATEGIS
Isu kebijakan publik sangat penting dibahas untuk membedakan istilah yang dipahami awam
dalam perbincangan sehari-hari yang sering diartika sebagai ”kabar burung”. Isu dalam
sebuah kebijakan sarat memiliki lingkup yang luas yang meliputi berbagai persoalan yang
ada di tengah masyarakat. Tidak semua isu publik itu penting, dan tidak semua isu penting itu
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isu strategis.Beberapa indikator yang dapat menunjukkan isu publik tersebut adalah isu
strategis antara lain :
1. Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu lama
didiamkan;
2. Mempunyai sifat partikularis, dimana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu
yang lebih besar;
3. Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena faktor human
interest;
4. Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi, dan
masyarakat;
5. Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati/diperhatikan masyarakat.

V.

PENUTUP

Kami mengucapkan banyak terimakasih atas kesediaan bapak/ibu/sdr(i) untuk mengisi
kuesioner ini. Partisipasi bapak/ibu/sdr(i) mengisi kuesioner ini akan membantu penyusunan
RENSTRA SKPD/OPD untuk 5 tahun ke depan.
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KUESIONER SWOT
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD/OPD

Nama Responden : …………………………………………………………………………..
Instansi/SKPD/OPD : …………………………………………………………………………..
Jabatan

: …………………………………………………………………………..

Keterangan :
1. Cantumkan apakah isu strategis tersebut termasuk Faktor Internal (I) atau Faktor
Eksternal (E).
2. Berikan tanda silang (X) atau check list () pada kolom Skor Potensi dan Urgensi
Penanganan sesuai dengan persepsi/pengetahuan/pengamatan/pengalaman bapak/ibu
selama ini. Untuk skor potensi terdiri atas : Sangat Kurang (1), Kurang (2), Cukup Baik
(3), Baik (4), Sangat Baik (5). Untuk urgensi penanganan terdiri atas : Tidak Urgen (1),
Cukup Urgen (2), Urgen (3), Sangat Urgen (4).
3. Disarankan untuk menyampaikan isu strategis maksimal lima (5) isu untuk setiap
bidang/sub bidang.

Bidang/Sub Bidang :
……………………………………………………………………………..
URGENSI
SKOR POTENSI
No.

ISU STRATEGIS

PENANGANA

I/E

N
1

2

3

4

5

1

2

3

4
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Bidang/Sub Bidang :
……………………………………………………………………………..
URGENSI
SKOR POTENSI
No.

ISU STRATEGIS

PENANGANA

I/E

N
1

2

3

4

5

1

2

3

4
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ISU STRATEGIS

SUB BIDANG

FAKTOR

SKOR

URGENSI

POSISI

NILAI

DESKRIPSI SINGKAT
Pengetahuan dan ketrampilan petani, nelayan dan

PENGETAHUAN
PETANI,

DAN

KETRAMPILAN

NELAYAN DAN PENGELOLA

peternak dalam usaha ekonomi masih sangat rendah.

E

2

4

T

8

Sampai saat ini usaha yang dilakukan masih lebih banyak
berorientasi

HASIL IKUTAN HUTAN

pada

pemenuhan

kebutuhan

hidup

sendiri/subsistens
Jumlah modal yang dimiliki oleh masyarakat dalam

MODAL

USAHA

TANI,

HUTAN

DAN

PERIKANAN

I

2

3

W

6

melakukan usaha ekonomi sangat rendah, sehingga belum
mampu menghasilkan kuantitas dan kualitas produksi
sesuai kebutuhan pasar
Akses pasar untuk produk-produk pertanian, hutan dan

AKSES PASAR PENGOLAHAN PRODUKPERTANIAN

PRODUK PERTANIAN

E

1

4

T

4

perikanan masih sangat terbatas dan belum bisa
menembus pasar luar yang terdekat, terutama Sarmi,
Waropen dan Jayapura

DANA

PENDUKUNG

DAN

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, ketersediaan

FASILITAS

LAINNYA UNTUK TENAGA PENYULUH

I

2

4

W

8

DAN PENDAMPING LAPANGAN

tenaga PPL saat ini mencukupi, namun dana dan fasilitas
pendukung yang disedikan masih sangat kurang sehingga
kerja PPL tidak maksimal
Kesadaran penduduk untuk bekerja dalam kelompok

KELOMPOK USAHA TANI, NELAYAN DAN
HUTAN (HASIL IKUTANNYA: BUAYA)

masih rendah, sehingga jumlah kelompok kerja belum

E

2

4

T

8

banyak terbentuk untuk setiap sektor usaha ekonomi,
kondisi ini menyulitkan dinas untuk memberi bantuan baik
berupa dana maupun penyuluhan dan pendampingan
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Produk-produk masyarakat selama ini masih merupakan
bahan mentah yang tidak dapat mendatangkan nilai

AKSES TEKNOLOGI PASCA PRODUKSI
UNTUK PRODUK-PRODUK PERTANIAN,

tambah sehingga pendapatan keluarga yang diterima

E

1

4

T

4

petani sangat rendah. Kondisi ini disebabkan proses pasca
produksi terutama yang terkait dengan pengolahan bahan

PERIKANAN DAN KEHUTANAN

setengah jadi, pengemasan dan penggudangan belum
tersedia
Mamberamo mempunyai potensi komoditi spesifik lokal
sangat banyak jumlah dan ragamnya, jika dikelola dengan

KOMODITI PERTANIAN SPESIFIK LOKAL

E

5

4

O

20

baik dapat mendatangkan pendapatan yang tinggi bagi
keluarga, misalkan : buah merah, kulit buaya, mahoni, ikan
sungai
Setiap rumahtangga di Mamberamo Raya mempunyai
rumah dengan pekarangan yang luas yang dapat ditanami

TANAMAN PEKARANGAN

E

4

4

O

16

dengan berbagai macam jenis tanaman pekarangan yang
potensial untuk menambah kebutuhan gizi

dan

pendapatan keluarga seperti kangkung, bayam, cabe, ubi
jalar, dan sebagainya.

PERDAGANGAN,
INDUSTRI KECIL
MENENGAH DAN
KOPERASI

Salah satu faktor penyebab belum optimalnya kegiatan

TENAGA PENGURUS DAN PENGAWAS
KOPERASI

DAN

INDUSTRI

KECIL

MENENGAH DI KAMPUNG-KAMPUNG

koperasi dan industri kecil adalah jumlah tenaga pengurus

I

2

4

W

8

dan pengawas yang tersedia masih rendah akibatnya
pengembangan

koperasi

dan

usaha

industri

menengah tidak terlaksana dengan baik
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kecil

TINGKAT KETRAMPILAN DAN KEAHLIAN

Dalam bidang industri kecil, penduduk asli lebih terfokus

PENGUSAHA KECIL ASLI PAPUA DALAM

kepada usaha kulit buaya dengan tingkat ketrampilan dan

BERPRODUKSI

TERMASUK

JENIS

E

1

4

T

4

keahlian penyamakan yang sangat rendah, serta belum
melakukan usaha untuk produksi lanjutan

USAHA KECIL YANG DIKELOLA

Keberadaan pasar lokal dengan bentuk yang permanen,

BANGUNAN

PASAR

LOKAL

YANG

PERMANEN

meskipun itu sederhana akan menunjang pengembangan

I

2

4

W

8

produksi rakyat dan kebutuhan masyarakat. Namun
sampai saat ini, sudah 4 tahun berjalan belum ada pasar
permanen yang dibangun di ibu kota kabupaten
Sampai saat ini pengembangan industri kecil yang spesifik

INDUSTRI

KECIL

BERBASIS

KERAKYATAN, LOKAL DAN TEKNOLOGI

lokal dan berbasis kerakyatan belum berjalan dengan baik

E

1

4

T

4

meskipun potensi sumber daya alam yang tersedia sangat
besar seperti kulit buaya, buah merah dan hutan kayu

TEPAT GUNA

rakyat
Transfer teknologi produksi dari daerah-daerah luar yang

PEMAGANGAN PENGUSAHA KECIL ASLI
PAPUA

potensial sangat diperlukan oleh pengusaha kecil asli

I

2

3

T

6

papua

dalam

kaitanya

untuk

meningkatkan

produktifitasnya, akan tetapi sampai kini kegiatan magang
khusus penduduk asli masih sangat kurang
Pada masa desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberi

PENDAPATAN
DAERAH

wewenang untuk membuat perda pajak dan retribusi

PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

I

1

4

W

4

daerah dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli
daerah, akan tetapi sampai saat ini perda mengenai pajak
dan retribusi daerah di Mamberamo Raya belum tersedia
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sehingga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak
dan retribusi daerah masih sangat rendah

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi
wilayah, sektor-sektor usaha kecil/menengah dan jasa

POTENSI SUMBER-SUMBER PAJAK DAN
RETRIBUSI

E

3

3

O

9

semakin banyak tumbuh seperti usaha penggalian,
meubelair, perdagangan, restoran dan sebagainya. Semua
ini merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat
potensial
Obyek-obyek pajak sampai saat ini belum ditata dengan

PENATAAN OBYEK-OBYEK PAJAK DAN
RETRIBUSI

baik, terutama yang terkait dengan nilai pajak (NJOP),

I

2

4

W

8

jumlah obyek pajak, sistem perpajakan. Keadaan ini
mengakibatkan penerimaan pajak dan retribusi belum
dilaksanakan maksimal
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan

TINGKAT
DALAM

KESADARAN
PEMBAYARAN

MASYARAKAT
PAJAK

DAN

retribusi daerah masih sangat rendah. Masyarakat

E

1

3

T

3

tampaknya masih memandang bahwa pada masa-masa
awal pemekaran ini semua pembiayaan pembangunan

RETRIBUSI

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri
Profesionalisme staf Dispenda, khususnya pemungut pajak

PROFESIONALISME

SDM/TENAGA

PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI

E

1

3

T

3

dan

retribusi,

pemahaman

masih

mereka

rendah.
mengenai

Pengetahuan
obyek-obyek
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dan
pajak,

termasuk peraturan-peraturannya belum optimal. Kondisi
ini menyulitkan dinas untuk menggali sepenuhnya
sumber-sumber pajak dan retribusi yang potensial
Belum tersedianyanya Sistem Informasi Manajemen pajak
dan retribusi atau SIMPEMDA menyebabkan data-data

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

I

1

3

W

3

mengenai penerimaan pajak dan retribusi daerah belum
tersedia dengan baik, terutama mengenai realisasi
perolehan PAD. Hal ini menyulitkan dinas untuk
menghitung target-target PAD berikutnya.
Koordinasi dispenda dengan beberapa institusi yang

KOORDINASI ANTAR INSTANSI SUMBERSUMBER

PENERIMAAN

PAJAK

DAN

terkait dengan sumber-sumber penerimaan pajak seperti

I

2

4

W

8

kantor perdagangan, kehutanan, pertanian, perhubungan,
samsat dan lain-lain, belum berjalan efektif dan bersinerji

RETRIBUSI

dengan baik
Pada masa desentralisasi fiskal pemerintah daerah diberi

UNDANG-UNDANG

TENTANG

DAN RETRIBUSI NOMOR 28/2009

PAJAK

E

5

4

O

20

wewenang untuk membuat perda pajak dan retribusi
daerah dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli
daerah, hal ini tersirat dalam UU Nomor 34 tahun 2000

RATA-RATA FAKTOR EKSTERNAL ( E )

2,10

RATA-RATA FAKTOR INTERNAL ( I )

1,71
S

0

SO = 0 + 65 =65

W

53

ST = 0 + 44 = 44

O

65

WO = 53 + 65 = 118 : grand strategy
246

T

44

WT = 44 + 53 = 97
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