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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa 

dan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum. Hal ini terlihat dari rumusan 

pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa 

kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 

pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsan dan iktu 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Dengan adanya kewajiban pemerintah untuk 

memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri 

konsep negara kesejahteraan.1 Salah satu wujud untuk 

tercapainya tujuan memajukan kesejahteraan umum 

adalah dengan membentuk atau mendirikan negara 

kesejahteraan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

Muhammad Tahir Azhary yang mengatakan bahwa 

                                                           
1 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan 

Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 2 
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negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) oleh 

bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan. 

Negara kesejahteraan adalah sebuah model ideal 

pembangunan yang difokuskan pada peningkatan 

kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih 

penting kepada negara dalam memberikan pelayanan 

sosial secara universal dan komprehensif kepada 

warganya.2 Berdasarkan UUD 1945 tersebut Indonesia 

tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas 

pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang 

pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan 

kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan 

negara, yang dijalankan melalui pembangunan 

nasional.3 

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional 

tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan. 

Perencanaan pembangunan nasional sebagai salah satu 

bagian dari manajemen pemerintah perlu dibakukan, 

agar pemerintah memiliki pedoman dan acuan dalam 

membuat perencanaan pembangunan. Dimana 

perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan 

                                                           
2 Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum 

Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 135. 
3 Sjachran Basah, Loc Cit, hlm. 2-3. 



3 

substansi dan proseduralnya. Secara substansi 

perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya 

untuk mengoptimasi sumber daya yang terbatas untuk 

pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas agar 

diperoleh hasil yang efektif dan efisien, sedangkan 

secara prosedural perencanaan pembangunan 

merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari 

beberapa kegiatan yang didalamnya juga terdapat 

aktivitas pelaksanaan. 

Berdasarkan substansi dan prosedur 

perencanaan pembangunan, maka perencanaan 

pembangunan daerah perlu dituangkan dalan suatu 

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.Penyusunan 

sistem tersebut sebagai pedoman dan acuan dalam 

penyusunan perencanaan pembangunan. Untuk itu 

diharapkan sistem perencanaan pembangunan daerah 

dapat menjadi pedoman pemerintah daerah dalam 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pada akhirnya 

nanti, RPJMD akan dituangkan dalam Peraturan daerah 

dan mengikat para penyelenggara negara.  

Penyusunan Rencana pembangunan daerah 

dilaksanakan sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengemukakan bahwa Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu 

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk 

menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam 

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 

Pentingnya perencananaan pembangunan 

daerah yang tersusun dalam Perda adalah bahwa 

rencana pembangunan ini akan menjadi landasan bagi 

SKPD terkait untuk menyusun Renstra SKPD. Oleh 

karena harus ada keselarasan antara RPJMD dan 

Renstra yang disusun oleh SKPD. 

Kota Salatiga sudah memiliki Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011–

2016. Tulisan ini difokuskan pada Implementasi Perda 

Nomor 1 Tahun 2012 Pasal 6 yang berbunyi : 

RPJMD Tahun 2011-2016 merupakan dokumen 

perencanaan  pembangunan Daerah sebagai landasan 

dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam 

penyusunan Rencana Strategis dan sebagai acuan 

pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung 

sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 dan 

pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. 
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 Serta Pasal 8 yang berbunyi : 

RPJMD Tahun 2011-2016 menjadi pedoman bagi SKPD 

dalam menyusun Renstra SKPD dan sebagai acuan bagi 

seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam 

pelaksanaan kegiatan pembangunan selama periode 

tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. 

 Renstra SKPD merupakan suatu landasan pula bagi 

SKPD terkait untuk menyusun rencana kegiatan 

sekaligus mengimplementasikannya. Dengan demikian, 

RPKMD, RENSTRA, dan Renja memiliki keterkaitan 

sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan daerah.Dalam 

kenyataannya  dimungkinkan adanya ketidak 

sinkronan antara  :  

1. RPJMD dan Renstra,  

2. Renstra dan Renja  

Hal ini memunculkan suatu kajian adanya 

ketimpangan dalam  perencanaan kegiatan di SKPD 

karena ketidaksesuaiannya dengan RPJMD. Untuk 

Selanjutnya akan dikaji factor apa yang 

melatarbelakangi ketidaksinkronan tersebut.            

Penelitian ini difokuskan pada Rencana kerja 

kegiatan pembangunan  pada Dinas Ciptakarya dan 

Tata Ruang Kota salatiga yang seharusnya  berpedoman 
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pada Rencana Strategi Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

(Renstra SKPD) Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota 

salatiga. Renstra SKPD disusun dengan berpedoman 

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). 

Lebih lanjut kutipan Lampiran Surat Edaran 

Walikota Salatiga Nomor: 050/507/2009 tanggal 13 

Maret 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Salatiga dijelaskan bahwa : Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen 

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun, yang penyusunannya 

berpedoman pada RPJMD.  

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang 

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah.Program pada Renstra SKPD adalah 

penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hal yang 

terukur sesuai dengan misi SKPD.  

 Ketidaksinkronan antara RPJMD, RENSTRA 

dan RENJA SKPD juga terjadi karena Indikator kinerja 
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program yang telah ditentukan dalam RPJMD, tetapi 

tidak muncul di Rencana strategis, dan akan muncul 

di Renja dengan indikator sasaran  yang sama tetapi 

indikator kinerja program/kegiatan maupun lokasi 

yang berbeda, contoh yang diambil adalah dalam 

RPJMD ada indikator sasaran untuk Pengembangan 

sistem penyediaan air minum di Kelurahan 

Dukuh,Salatiga,Bugel pada tahun 2013,di Renstra 

tidak mencantumkan, dan dalam Renja menyebutnya 

sebagai program penyediaan dan pengelolaan air baku 

dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana 

pengambilan dan saluran pembawa di 4 lokasi tanpa 

menyebutkan lokasi yang jelas seperti di RPJMD.4 

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana 

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) 

adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan 

awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. 

                                                           
4 Data sekunder diperoleh dari dokumen RPJMD, Renstra dan 

Renja Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota  Salatiga. 
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Renja SKPD merupakan penjabaran tahunan Renstra 

SKPD memuat visi, misi, tujuan, kebijakan SKPD, 

program kegiatan pembangunan dan kebijakan SKPD 

merupakan arah/tindakan yang dilakukan oleh SKPD 

untuk mencapai tujuan. 

Kegiatan yang tercakup dalam program 

pembangunan mencakup kegiatan yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang 

ditempuh untuk mendorong partisipasi masyarakat. 

Kegiatan dalam program pembangunan 

dilengkapi dengan informasi tentang indikator 

keluarannya (output), sasaran yang hendak dicapai, 

jumlah dana yang diperlukan, lokasi kegiatan serta unit 

kerja pelaksanaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka 

akan dikaji faktor-faktor yang menyebabkan 

terhambatnya rencana kerja Bidang Ciptakarya Dinas 

Ciptakarya dan Tata Ruang Kota Salatiga baik 

hambatan yang bersumber pada ketentuan yang 

menjadi dasar Renja yakni  RPJMD, Renstra, maupun 

dari factor-faktor kelembagaan lainnya yang 

berpengaruh.  

Hambatan tersebut muncul karena dalam 

pelaksanaanya dan berdasarkan hasil evaluasi yang 

dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
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Kota Salatiga, terdapatkan kegiatan yang tidak sinkron 

antara RPJMD dan RENSTRA Dinas Cipta Karya dan 

Tata Ruang Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Adapun 

kegiatan yang ada dalam RPJMD tetapi tidak ada dalam 

RENSTRA adalah : 

a. Jumlah lampu untuk jalan lingkungan yang 

terbangun di 4 kecamatan 

b. Jumlah titik lampu yang di meterisasi LPJU 

c. Terlaksananya pemeliharaan berkala listrik 

d. Paket Pembangunan Pagar TPU Ngemplak yang 

terealisir 

e. Luas turap, talud, bronjong makam ngemplak (M2) 

f. Luasan gapuro makam terbangun (M2) 

g. Luasan pagar TPU Blondocelong terbangun (m2) 

h. Luasan TPU Salib Putih terbangun (m2) 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengapa terjadi ketidaksinkronan Antara Perda No. 

1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga 

Tahun 2011-2016 dengan Rencana Strategis dan 

Rencana Kerja? 
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2. Apa akibat yang muncul dengan adanya 

ketidaksinkronan antara Perda No. 1 Tahun 2012 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016 

dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada 

dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Salatiga? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN. 

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana 

telah disebutkan diatas, maka penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk: 

1. Mengetahui dan menganalisis ketidaksinkronan 

Antara Perda No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Salatiga Tahun 2011-2016 dengan Rencana 

Strategis dan Rencana Kerja.  

2. Mengetahui dan menganalisis Akibat yang muncul 

dengan adanya ketidaksinkronan antara Perda No. 1 

Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 

2011-2016 dengan Rencana Strategis dan Rencana 

Kerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

Salatiga. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian 

mengenai Ketidaksinkronan Antara Perda No. 1 Tahun 

2012 Tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-2016 

Dengan Renstra Dan Renja Dinas Cipta Karya Dan Tata 

Ruang Kota Salatiga yaitu: 

1. Manfaat teoritis. 

Sesuai dengan tujuan masalah sebagaimana 

yang dikemukakan, maka secara teoritis penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi khasanah ilmu hukum khususnya di 

bidang hukum administrasi yang menyangkut 

mengenai kebijakan dan diskresi pemerintah dalam 

menjalankan roda pemerintahan. 

2. Manfaat praktis. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. dapat memberikan deskripsi ilmiah terhadap 

perencanaan pembangunan daerah sehingga 

dapat ditemukan kendala-kendala yang perlu 

dicarikan solusinya; 

b. dapat memberikan kontribusi dalam bentuk 

saran/rekomendasi pada pemerintah dan pihak-
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pihak terkait dalam perencanaan pembangunan 

yang baik; 

c. dalam tataran makro, bersama dengan 

penelitian lain yang relevan diharapkan berguna 

sebagai sumbangan pemikiran mengenai 

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 

 

E. LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan argumentasi yang 

menjelaskan hubungan yang mungkin antara berbagai 

faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstalasi 

permasalahan.Adapun kerangka teori dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Teori Kebijakan Publik 

Pada dasarnya kebijakan publik selalu 

berbentuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini hukum 

merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada 

kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan 

melayani anggota-anggota masyarakatnya, baik 

berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian 

sumber-sumber daya. Oleh karena itu, hukum 

semakin penting perannya sebagai sarana untuk 

mewujudkan kebijakan- kebjakan pemerintah. 
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Dalam memberikan konsep kebijakan publik, 

dalam kepustakaan begitu beragam dan tidak ada 

satupun definisi yang menjadi patokan atau tolok 

ukur, bahkan analisis publik dari Inggris, yaitu 

Brian W Hogwood dan Lewis A. Gun, 

mengelompokkan kebijakan kedalam 10 (sepuluh) 

macam istilah, yaitu: 

a. policy is a label for a feld of activity (kebijakan 
sebagai sebuah label atau merk bagi suatu bidan 
kegiatan pemerintah); 

b. policy as an expression of general purpose or desired 
state of affairs (kebijakan sebagai suatu 
pernyataan mengenai tujuan umum atau 
keadaan tertentu yang dikehendaki); 

c. policy as specific proposals (kebijakan sebagai 
usulan usulan khusus); 

d. policy as decision of government (kebijakan sebagai 
keputusan-keputusan pemerintah); 

e. policy as formal authorization (kebijakan sebagai 
bentuk otorisasi atau pengesahan formal); 

f. policy as progamme (kebijakan sebagai program); 
g. policy as output (kebijakan sebagai keluaran); 
h. policy as outcome (kebijakan sebagai hasil akhir); 
i. policy as theory or model (kebijakan sebagai teori 

atau model); 
j. policy as process (kebijakan sebagai proses).5 

  

                                                           
5 Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 

UMM Press, Malang, 2008, hlm. 18. 



14 

Sementara itu, yang dimaksud dengan 

kebijakan publik (public Policy) menurut 

pandangan Thomas R Dye adalah sebagai apapun 

yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan. Dalam hal ini pemerintah memilih 

melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya, dan 

kebijakan publik itu harus meliputi semua tindakan 

pemerintah, jadi bukan hanya keinginan pemerintah 

saja. Dari pandangan Dye, kebijakan publik 

ditekankan pada pilihan- pilihan apapun yang oleh 

pemerintah dilakukan atau tidak dilakukan.6 

Definisi kebijakan publik sebagaimana 

diungkapkan oleh Thomas R. Dye tersebut 

mengandung dua makna, yaitu (1) kebijakan publik 

tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan 

organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut 

pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh badan pemerintah.7 

Pada dasarnya, meskipun tidak tertulis, 

dalam memahami kebijakan publik terdapat dua 

jenis aliran atau pemahaman yaitu: 

                                                           
6 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijaksanaan Public, Sinar 

Grafika, Jakarta, 1994, hal 21 
7 AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan 

Aplikasi), Cet. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 2. 
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a. kontinentalis, yang cenderung melihat bahwa 
kebijakan publik adalah turunan dari hukum, 
bahkan kadang mempersamakan antara 
kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum 
publik ataupun hukum tata negara, sehingga 
melihatnya sebagai proses interaksi di antara 
institusi-institusi negara; 

b. anglo saxonis, yang cenderung memahami 
bahwa kebijakan publik adalah turunan dari 
politik demokrasi sehingga melihanya sebagai 
sebuah produk interaksi antara negara dan 
publik.8 

 

2. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan 

Daerah 

Kebijakan umum dan program pembangunan 

daerah bertujuan untuk menggambarkan 

keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan 

daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran 

yang menjadi acuan penyusunan program 

pembangunan jangka menengah daerah 

berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang 

ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh 

strategi melalui program-program yang saling 

                                                           
8 Riant Nugroho, Public Policy (Dinamika Kebijakan – Analisis 

Kebijakan – Manajemen Kebijakan), PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 
2011, hlm. 30-31. 
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terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian 

indikator dan target sasaran yang ditetapkan. 

Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari 

strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam 

mewujudkan visi dan misi daerah guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan 

publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi 

daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan 

kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi 

kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum 

dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan 

akuntabel. 

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah 

selanjutnya adalah merumuskan program 

pembangunan daerah, Tahap ini penting dalam 

merumuskan RPJMD karena hasil dari perumusan 

program pembangunan daerah menghasilkan 

rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk 

program prioritas. Perumusan program 

pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan 

strategis yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 

5 (lima) tahun. 
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3. Teori Diskresi 

Dalam setiap negara hukum, tindakan yang 

diambil oleh pemerintah harus dilandasi oleh 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal 

ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum 

bagi pemerintah untuk dalam melaksanakan tugas 

dan wewenangnya. Namun dalam prakteknya 

peraturan perundang-undangan mengandung 

kelemahan yang melekat pada dirinya. Kelemahan 

dari peraturan perundang-undangan tersebut salah 

satunya adalah peraturan perundang-undangan 

selalu tertinggal oleh dinamika yang terjadi di 

dalam masyarakat.9 Sehingga dengan demikian, 

kelemahan peraturan perundang-undangan tersebut 

juga akan membawa dampak pada kebijakan yang 

akan diambil oleh pemerintah. 

Guna mengatasi kelemahan peraturan 

perundang-undangan tersebut maka diperlukan 

ruang gerak bagi kebebasan bertindak oleh 

pemerintah dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya tersebut. Kebebasan bertindak bagi 

                                                           
9 Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, Negara Hukum 

Pancasila Dalam Kerangka NKRI, Cakrawala Media, Surakarta, 2014, 
hlm. 204. 
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pemerintah diluar peraturan perundang-undangan 

disebut sebagai freies ermessen atau discretionare 

power atau Diskresi. Jadi Diskresi merupakan 

pertimbangan sendiri, wewenang untuk melakukan 

tindakan berdasarkan kebijakan sendiri, 

pertimbangan serorang pejabat publik dalam 

melaksanakan tugasnya, dan kekuasaan seseorang 

untuk mengambil pilihan melakukan atau tidak 

melakukan tindakan.10 

Sementara itu, D.J. Galligan sebagaimana 

dikutip oleh Ridwan, menyebutkan bahwa: 

Diskresi, sebagai cara penggolongan tipe kekuasaan 
dalam kaitannya dengan serangkaian aktivitas 
tertentu, adalah paling tepat mengacu pada 
kekuasaan yang di delegasikan dalam sistem 
wewenang pada seorang pejabat atau para pejabat, 
dimana mereka memiliki beberapa ruang 
keleluasaan yang signifikan untuk merumuskan 
alasan-alasan dan standar sesuai dengan kekuasaan 
yang akan dilaksanakan, dan menerapkan alasan 
dan standar itu dalam pembuatan keputusan 
tertentu. Proses perumusan alasan dan standar ini 
harus diambil untuk mencakup bukan saja masalah 
pembuatan standar yang jelas dimana tidak ada 
standar yang ditemukan sebelumnya, tetapi juga 
perincian dan intepretasi standar yang longgar, dan 
mempertimbangkan kepentingan terkair dari 
standar yang bertentangan. Inti dari pengertian 

                                                           
10 Ridwan, Loc Cit, hlm. 125. 
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diskresi ini adalah gagasan yang di dalam wilayah 
kekuasaan tertentu seorang pejabat harus 
memikirkan tujuan-tujuannya, dan kemudian 
menetapkan kebijakan dan strategi untuk mencapai 
tujuan tersebut. Ada diskresi dalam 
mengidentifikasi dan interpretasi tujuan, juga ada 
diskresi mengenai penetapan kebijakan, standar, 
dan prosedur yang harus di ikuti dalam pencapaian 
tujuan-tujuan ini.11 

Diberikannya kebebasan kepada pemerintah 

untuk mengambil kebijakan diluar peraturan 

perundang-undangan melalui diskresi, namun 

dalam menjalankan diskresi memerlukan 

persyaratan-persyaratan khusus. Menurut Sjahran 

Basah, Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam mengambil tindakan diskresi adalah: 

a. ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas 
layanan publik (public service); 

b. merupakan suatu tindakan yang aktif dari 
administrasi negara; 

c. sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 
d. sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 
e. sikap tindak itu dimaksudkan untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang 
timbul secara tiba-tiba; dan sikap tindak itu 
dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral 

                                                           
11Op Cit, hlm. 125-126. 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara 
hukum.12 

Pemenuhan terhadap persyaratan-

persyaratan sebagaimana diungkapkan oleh Sjahran 

Basah, pemerintah dalam melaksanakan setiap 

urusan pemerintah yang didasarkan pada diskresi 

juga harus dihindari dari tindakan sewenang-

wenang (seperti ultravires, onrechmatige daad, abus de 

droit dan detournement de pouvoir). Oleh karena itu 

pemerintah dalam menjalankan diskresi harus 

memperhatikan asas-asas pemerintahan umum yang 

layak (AAUPL). Adapun AAUPL ini bertujuan 

untuk menghindarkan dan membatasi pemerintah 

dalam melakukan diskresi yang meyimpang dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.13 Sehingga jika suatu diskresi yang diambil 

oleh pemerintah tersebut di kemudian hari diatur 

oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka 

diskresi yang diambil oleh pemerintah tersebut 

menjadi gugur atau tidak berlaku lagi. 

 

                                                           
12 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Cet,. Kelima, Rajawali 

Pers, Jakarta, 2010, hlm. 178-179. 
13 Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, Loc Cit, hlm. 205. 
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4. Program Perencanaan Nasional 

Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan 

konstitusional penyelenggaraan negara dalam 

waktu relatif singkat (1999-2002), telah mengalami 4 

(empat) kali perubahan. Dengan berlakunya 

amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, telah tejadi 

perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu:  

(1) penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, (APBN);  

(2) ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana 

pernbangunan nasional; dan  

(3) diperkuatnya Otonomi Daerah dan 

desentralisasi pemerintahan dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

GBHN yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR 

RI) berfungsi sebagai landasan perencanaan 

pembangunan nasional sebagaimana telah 

dilaksanakan dalam praktek ketatanegaraan selama 

ini. Ketetapan MPR RI ini menjadi landasan hukum 
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bagi Presiden untuk dijabarkan dalam bentuk 

Rencana Pembangunan Lima Tahunan dengan 

memperhatikan secara sungguh-sungguh saran 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(DPR RI), yang selanjutnya Pemerintah bersama 

DPR RI menyusun APBN.  

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur 

bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat 

dan tidak adanya GBHN sebagai pedoman Presiden 

untuk menyusun rencana pembangunan maka 

dibutuhkan pengaturan lebih lanjut bagi proses 

perencanaan pembangunan nasional. Dengan 

berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan 

Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung 

jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang 

luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan 

pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan 

menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan 

Nasional, Pembangunan Daerah maupun 

pembangunan antar daerah. 
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Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu 

dibentuk Undang-Undang yang mengatur tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu 

UU No. 25 Tahun 2004. 

a. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup sistem perencanaan 

pembangunan nasional mencakup landasan 

hukum di bidang perencanaan, pembangunan 

baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan 

bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara 

pernerintahan di pusat dan Daerah dengan 

melibatkan masyarakat.  

b. Proses Perencanaan  

Pemerintahan sebagai suatu organisasi 

memiliki tujuan yang hendak dicapai, yang 

tidak berbeda dengan organisasi pada 

umumnya terutama dalam hal kegiatan yang 

akan diimplimentasikan dalam rangka mencapai 



24 

tujuan yakni dituangkan dalam bentuk rencana-

rencana. Dapat dikatakan bahwa rencana 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 

suatu organisasi sebagai tahap awal untuk 

pencapaian tujuan.14 Menurut P. de Haan dan 

kawan-kawan, konsep perencanaan pemerintah 

secara luas didefinisikan sebagai persiapan dan 

pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi 

mengenai putusan-putusan kebijakan yang di 

dasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait 

dengan tujuan-tujuan dan cara-cara 

pelaksanaannya.15 

Secara teori perencanaan terbagi dalam 

tiga kategori, yaitu sebagai berikut: 

a. perencanaan informatif, yaitu rancangan 
estimasi mengenenai perkembangan 
masyarakat yang dituangkan dalam 
alternatif-alternatif kebijakan tertentu. 
Rencana seperti ini tidak memiliki akibat 
hukum bagi warga negara; 

b. perencanaan indikatif, yaitu rencana-rencana 
yang memuat kebijakan-kebijakan yang akan 
ditempuh dan mengindikasikan bahwa 
kebijakan itu akan dilaksanakan. Kebijakan 
ini masih harus diterjemahkan kedalam 

                                                           
14 Ridwan HR, Loc Cit, hlm. 193-194. 
15Op Cit, hlm. 197. 
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keputusan-keputusan operasional atau 
normatif. Perencanaan seperti ini memiliki 
akibat hukum yang tidak langsung; 

c. perencanaan operasional atau normatif yaitu 
rencana-rencana yang terdiri dari persiapan-
persiapan, perjanjian-perjanjian, dan 
ketetapan-ketetapan. Rencana tata ruang, 
rencana pengembangan perkotaan, rencana 
pembebasan tanah, rencana peruntukan, 
rencan pemberian subsidi, dan lain-lain 
merupakan contoh-contoh dari rencana 
operasional atau normatif. Perencanaan 
seperti ini memiliki akibat hukum langsung 
baik bagi pemerintah atau administrasi 
negara maupun warga negara.16 

Sistem perencanaan pembangunan 

nasional dalam Undang-Undang ini mencakup 

lima pendekatan dalam seluruh rangkaian 

perencanaan, yaitu:  

1) politik;  

2) teknokratik;  

3) partisipatif;  

4) atas-bawah (top-down); dan  

5) bawah-atas (bottom-up).  

Rencana pembangunan adalah penjabaran 

dari agenda-agenda pembangunan yang 

ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat 

                                                           
16Op Cit, hlm. 198. 
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kampanye ke dalam rencana pembangunan 

jangka menengah.Perencanaan dengan 

pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan 

menggunakan metoda dan kerangka berpikir 

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang 

secara fungsional bertugas untuk itu. 

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif 

dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak 

yang berkepentingan (stakeholders) terhadap 

pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk 

mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 

memiliki.Sedangkan pendekatan atas-bawah 

dan, bawah-atas dalam perencanaan 

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 

Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-

atas diselaraskan melalui musyawarah yang 

dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.  

Perencanaan pembangunan terdiri dari 

empat (4) tahapan yakni:  

1) penyusunan rencana;  

2) penetapan rencana;  

3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan  

4) evaluasi pelaksanaan rencana.  
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Keempat tahapan diselenggarakan secara 

berkelanjutan sehingga secara keseluruhan 

membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. 

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk 

menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana 

yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 

(empat) langkah. Langkah pertama adalah 

penyiapan rancangan rencana pembangunan 

yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan 

terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi 

pemerintah menyiapkan rancangan rencana 

kerja dengan berpedoman pada rancangan 

rencana pembangunan yang telah disiapkan. 

Langkah berikutnya adalah melibatkan 

masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan 

rencana pembangunan yang dihasilkan masing-

masing jenjang pemerintahan melalui 

musyawarah perencanaan pembangunan. 

Sedangkan langkah keempat adalah 

penyusunan rancangan akhir rencana 

pembangunan. 

Tahap berikutnya adalah penetapan 

rencana menjadi produk hukum sehingga 

mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 
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Menurut Undang-Undang ini, rencana 

pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah 

ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan 

Daerah, rencana pembangunan jangka 

menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai 

Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana 

pembangunan tahunan Nasional/Daerah 

ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala 

Daerah. 

Pengendalian pelaksanaan rencana 

pembangunan dimaksudkan untuk menjamin 

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan 

yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-

kegiatan koreksi dan penyesuaian selama 

pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan 

Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda 

menghimpun dan menganalisis hasil 

pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan 

dari masing-masing pimpinan 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah sesuai dengan tugas dan 

kewenangannya. 
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Evaluasi pelaksanaan rencana adalah 

bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan 

yang secara sistematis mengumpulkan dan 

menganalisis data dan inforrnasi untuk menilai 

pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja 

pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan 

berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang 

tercantum dalam dokumen rencana 

pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja 

mencakup masukan (input), keluaran (output), 

hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak 

(impact). Dalam rangka perencanaan 

pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, 

baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk 

melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan 

yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi 

dan tanggungjawabnya.Dalam melaksanakan 

evaluasi kinerja proyek pembangunan, 

Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun 

Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin 

keseragaman metode, materi, dan ukuran yang 

sesuai untuk masing-masing jangka waktu 

sebuah rencana. 
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Guna mewujudkan rencana pembangunan 

tersebut, maka perlu dijabarkan lebih lanjut 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional. Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional tersebut diatur di dalam 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Dalam 

Pasal 1 angka 1 UU No. 17/2007 disebutkan 

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan 

pembangunan nasional untuk periode 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2025. 

RPJP Nasional merupakan penjabaran 

dari tujuandibentuknya Pemerintahan Negara 

Indonesia yang tercantumdalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi 

segenapbangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, danikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
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dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, 

misi dan arah Pembangunan Nasional.17 

Tujuan yang ingin dicapai dengan 

ditetapkannya Undang-Undangtentang RPJP 

Nasional Tahun 2005–2025 adalah untuk: 

a. mendukung koordinasi antarpelaku 

pembangunan dalam pencapaian tujuan 

nasional; 

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi 

dansinergi baik antardaerah, antarruang, 

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun 

antara Pusat dan Daerah; 

c. menjaminketerkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan; 

d. menjamin tercapainya penggunaan sumber 

daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan; dan 

e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.18 

RPJPN merupakan acuan bagi 

pembentukan RPJP daerah yang disesuaikan 

                                                           
17 Pasal 3 UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 
18 lihat penjelasan umum UU No. 17 Tahun 2007. 
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dengan karakteristik dan potensi daerah. Yang 

selanjutnya RPJP Daerah tersebut dijabarkan 

kedalam RPJM Daerah.19 RPJP Daerah adalah 

dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.20 

Sedangkan RPJM Daerah adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk 

perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala 

daerah dengan berpedomanpada RPJP Daerah 

serta memerhatikan RPJM Nasional.21 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis penelitian 

  Sesuai dengan karakteristik perumusan 

masalah yang ditujukan untuk menganalisa 

Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota salatiga pada Bidang Ciptakarya 

Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota salatiga, 

                                                           
19 Ibid. 
20 Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2007. 
21 Pasal 1 angka 4 UU No. 17 Tahun 2007. 
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metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian hukum empiris dengan di 

dukung oleh penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum empiris digunakan oleh 

peneliti karena penelitian hukum ini mengambil 

fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, 

badan hukum atau badan pemerintah. Dalam hal ini 

akan mengambil fakta- fakta yang ada pada Bidang 

Ciptakarya Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota 

Salatiga. Sedangkan penelitian hukum normatif 

digunakan untuk analisis implimentasi Peraturan 

Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Salatiga. Selain itu peneliti juga 

melakukan studi kepustakaan bukan saja terhadap 

Perda No. 1/2012 tetapi juga terhadap buku-buku 

yang membahas mengenai Kebijakan Publik, 

maupun buku-buku yang mempunyai kaitan 

dengan Kebijakan publik yang diharapkan bisa 

membantu penulis untuk menemukan konsep 

Perencanaan maupun konsep rencana kerja 

pembangunan. 

Dengan pertimbangan di atas, maka dalam 

penelitian ini akan dikaji sinkronisasi antara Perda 
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No. 1 Tahun 2012 dengan keputusan-keputusan 

SKPD yang memuat renstra dan Renja. Serta 

mengkaji faktor hukum dan non hukum yang 

mempengaruhi implementasi Perda No. 1 Tahun 

2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga. 

2. Pendekatan Masalah. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

tiga pendekatan (approach), yaitu: 

a. Pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). 

Menurut Johnny Ibrahim penelitian hukum 

normatif harus menggunakan pendekatan 

undang-undang, karena yang akan diteliti adalah 

berbagai aturan hukum yang menjadi focus 

sekaligus tema sentral suatu penelitian.22 

Sehingga pendekatan perundang-undangan 

digunakan oleh penulis untuk meneliti dan 

menganalisis Peraturan Daerah Kota Salatiga 

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota 

                                                           
22 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum 

Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, Hal. 302.  
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Salatiga. Dalam hal ini, pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk: 

1. Meneliti dan menganalisis pengaturan 

perencanaan pembangunan di kota Salatiga. 

2. Meneliti dan menganalisis konsep 

perencanaan pembangunan jangka menengah 

(RPJM). 

b. Pendekatan konseptual.23 

Pendekatan konseptual (conceptual 

approach) digunakan dalam penelitian ini untuk 

meneliti dan menganalisis apa yang dimaksud 

dengan konsep Kebijakan publik, maupun 

konsep perencanaan pembangunan. Oleh karena 

itu penulis perlu menelaah pandangan-

pandangan sarjana hukum dari berbagai negara 

mengenai hal tersebut. 

c. Pendekatan socio legal. 

Pendekatan socio legal merupakan pendekatan 

yang digunakan untuk mengetahui efektivitas 

hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, 

peranan lembaga hukum dalam penegakan 

hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh 

                                                           
23Op Cit, hlm. 137. 
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aturan hukum terhadap masalah social dan 

pengaruh social terhadap aturan hukum. 

Sehingga pendekatan socio legal dalam 

penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

pelaksanaan dan hambatan di lapangan terhadap 

rencana kerja pembangunan bidang cipta karya 

dan tata ruang kota Salatiga 

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Sumber 

Bahan Hukum 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

digunakan dengan cara wawancara mendalam, 

dokumentasi, dan dokumen-dokumen baik 

Sekretaris, Kabid. Ciptakarya, pada Dinas Cipta 

karya dan Tata Ruang Kota Salatiga maupun 

Bappeda Kota Salatiga, Sekretaris dan Kabid 

Anggaran pada DPPKAD Kota salatiga. Adapun 

jenis data yang dikumpulkan adalah data primer 

dan data sekunder yang diperoleh melalui: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian 

yang secara langsung diperoleh dari informan 

atau orang yang mempunyai kapasitas dan 

otoritas dalam memberikan informasi yang 

dianggap tahu (purposive sampling). Dengan arti 
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lain bahwa data primer merupkan data yang 

dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah 

suatu organisasi atau perorangan, misalnya 

dengan cara wawancara dan tanya jawab.24 

Sehingga data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari Informasi yang berupa wawancara 

dengan Sekretaris Bappeda Kota Salatiga, 

Kabidpada Bappeda Kota Salatiga, Kabid. 

Ciptakarya dan Sekretaris Dinas Ciptakarya dan 

Tata ruang, Kabid. Anggaran dan sekretaris  

pada DPPKAD Kota salatiga. 

Wawancara, merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan langsung kepada 

informan untuk mendapatkan jawaban yang 

akan dipergunakan sebagai data dan informasi 

dalam penelitian. Dengan wawancara, peneliti 

dapat menggali tidak saja apa yang diketahui 

dan dialami oleh subjek yang diteliti, tetapi juga 

apa yang tersembunyi di dalam diri subjek 

penelitian. 

  

                                                           
24 Muslan Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, 

UMM Press, Malang, 2009, hlm. 112 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data dan 

informasi yang diperoleh secara tidak langsung 

dari sumbernya yang didapat dari referensi yang 

telah ada. Atau dapat juga dikatakan bahwa data 

sekunder merupakan data yang diperoleh oleh 

suatu organisasi atau perorangan yang berasal 

dari pihak lain yang pernah mengumpulkan atau 

mengolah sebelumnya.25 Data sekunder terdiri 

dari: 

1. Bahan hukum primer. 

Bahan hukum primer yaitu bahan-

bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari 

norma dasar atau kaidah dasar yaitu 

pembukaan UUD 1945, peraturan dasar, 

peraturan perundang-undangan, bahan 

hukum yang tidak dikodifikasi, 

yurisprudensi dan traktat.26 Sehingga disini 

bahan hukum primer yang dipergunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

                                                           
25Ibid. 
26 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Loc Cit, hal. 13. 
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Nasional, Peraturan Daerah Kota Salatiga 

Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kota Salatiga dan Keputusan-Keputusan 

SKPD.  

2. Bahan hukum sekunder. 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-

bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai hukum primer, seperti rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitan, hasil 

karya dari kalangan hukum, pendapat para 

sarjana hukum.27 Dalam penelitian ini, bahan 

hukum sekunder diperoleh dari buku-buku 

teks yang membahas mengenai kebijakan 

publik dan perencanaan, maupun buku-buku 

yang berkaitan dengan kebijakan publik dan 

perencanaan serta pendapat para sarjana 

mengenai kebijakan publik dan perencanaan. 

3. Bahan Hukum Tertier. 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder. 

                                                           
27 Ibid. 
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Misalnya kamus, ensiklopedia, website dan 

lain-lain.28 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penelitian ini penulisan disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Berisi uraian tentang kerangka 

pemikiran yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat 

Penelitian, Landasan teori, Metodologi 

Penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Berisi tinjauan teoritis 

mengenai TeoriWewenang Pemerintahan, Teori 

Diskresi (Freissermessen), Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Layak; Teori Jenjang 

Norma Hukum; Produk Hukum Daerah. 

Bab III Hasil Penelitian Dan Analisis. Bab ini berisi 

mengenai hasil penelitian dan analisis mengenai 

1) Ketidaksinkronan antara Perda No. 1 Tahun 

2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2011-2016 Kota 

Salatiga Dengan Rencana Strategis dan Rencana 

                                                           
28 Ibid. 
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Kerja; (2) Dampak Yang Muncul Akibat 

Ketidaksinkronan Antara Perda No. 1 Tahun 

2012 Tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2011-

2016 Dengan Rencana Strategis Dan Rencana 

Kerja Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang 

Kota Salatiga. 

Bab IV Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran 

yang didapatkan dari penelitian. 


