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MENGKRITISI PERENCANAAN STRATEGIS  

PADA PEMERINTAH DAERAH 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam pemerintahan, tidak kurang banyaknya aturan yang mewajibkan perencanaan yang 

baik. Dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Menteri. 

Sebagaimana lazimnya, perencanaan strategis di lingkungan pemerintah daerah juga 

diawali dari pernyataan visi. Kemudian dijabarkan ke dalam misi, sasaran, dan akhirnya 

diimplementasikan dalam program, dan kegiatan. Sasaran, program, dan kegiatan 

masing-masing harus dilengkapi dengan indikator kinerjanya; berupa input, output, 

outcome, benefit, dan impact. Penyusunan rencana strategis (Renstra) ini telah dibantu 

dengan matriks untuk memudahkan para pelaksana di lapangan dalam membuat Renstra 

yang baik. Renstra dibuat dalam siklus lima tahunan dan dapat direvisi untuk 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terus berubah. 

 

Seiring reformasi di bidang politik, para Kepala Daerah yang dipilih secara langsung 

diwajibkan menyusun sendiri Renstra masing-masing, paling lama tiga bulan setelah 

memangku jabatannya, dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Daerah 

(RPJM-D). Selanjutnya RPJM-D ini dijabarkan dalam Rencana Kinerja (Renja) tahunan. 

Renja tersebut kemudian digunakan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 

yang dibahas bersama-sama dengan DPRD. Dari KUA tersebut diselaraskan dengan 

ketersediaan dana, sehingga jadilah Plafon Anggaran Sementara (PAS), yang disepakati 

Kepala Daerah dengan DPRD. Berdasarkan PAS ini disusunlah APBD yang kemudian 

disahkan dan dijadikan dasar operasional pemerintah daerah dalam mencapai visinya. 

 

 

 

 

 

 

 

Di atas kertas, perencanaan yang dibuat oleh Pemda telah matang. Visi dan misi 

ditetapkan oleh Kepala Daerah secara top-down, sedangkan kegiatan diusulkan oleh 

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) secara bottom-up. Seluruh rencana telah 

disertai indikator kinerja, dan disepakati bersama DPRD sebagai wakil rakyat. Sayangnya 

implementasi di lapangan secara keseluruhan tidak maksimal. Kelemahan ini bersumber 

dari aturan itu sendiri dan pelaksana di lapangan. 
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DARI SISI ATURAN 

 

Setidaknya ada tujuh poin yang perlu dicermati dari aturan-aturan yang ada mengenai 

perencanaan stratejik pemerintah daerah. 

 

Pertama, aturan yang mewajibkan Kepala Daerah terpilih menyusun sendiri RPJM 

selambatnya tiga bulan setelah memangku jabatan. Aturan ini adalah konsekuensi logis 

dari pergeseran peta demokrasi, dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah secara 

langsung. Dalam proses pemilihan secara langsung tersebut para calon Kepala Daerah 

menyampaikan program masing-masing, yang dijanjikan akan dilaksanakannya jika 

terpilih. Dengan dimungkinkannya para Kepala Daerah menyusun RPJM masing-masing, 

dapat memudahkan Kepala Daerah merealisasikan janji-janji di masa kampanye. 

 

Di sisi lain, aturan ini membuka peluang inkonsistensi antar-periode Kepala Daerah. 

Masing-masing Kepala Daerah antar-periode memiliki prioritas sendiri, sehingga sangat 

mungkin program yang belum selesai dalam periode Kepala Daerah sebelumnya tidak 

dilanjutkan lagi. Kemungkinan lain adalah program dari Kepala Daerah sebelumnya, 

yang merupakan program berkesinambungan, dihentikan karena bukan prioritas Kepala 

Daerah selanjutnya. 

 

Contoh aktual adalah program bis sekolah gratis yang diluncurkan Gubernur DKI Jakarta 

menjelang berakhir masa jabatannya. Tidak ada jaminan bahwa Gubernur terpilih 

berikutnya akan melanjutkan program tersebut, atau setidaknya mempertahankan fasilitas 

yang telah ada agar tetap berfungsi dengan baik. Berapa banyak waktu, biaya dan tenaga 

yang tersia-sia jika hal ini terjadi.  

 

Masih terkait Kepala Daerah yang dapat menetapkan sendiri RPJM, sangat terbuka 

kemungkinan ketidakselarasan dengan rencana pembangunan Pemerintah Pusat. Hal-hal 

tertentu yang diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat, mungkin tidak didukung oleh 

Pemerintah Daerah karena tidak dijadikan prioritas. Dengan sendirinya rencana 

Pemerintah Pusat akan menemui kendala di lapangan, karena bagaimanapun pelaksana di 

daerah adalah aparat di tingkat Pemerintah Daerah. Tidak ada mekanisme yang mencegah 

kejadian semacam ini, karena RPJM Kepala Daerah tidak perlu mendapat persetujuan 

dari Pemerintah Pusat, dan tidak ada audit atas keselarasan RPJM Daerah dengan RPJM 

Indonesia. 

 

Sebagai contoh, Pemerintah Pusat sudah mencanangkan wajib belajar 9 tahun, namun 

tidak jelas bagaimana partisipasi Pemerintah Daerah. Tidak banyak Pemerintah Daerah 

yang mendukung dengan membebaskan biaya sekolah bagi anak usia sekolah dasar. 
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Gedung-gedung sekolah yang rusak, apakah menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota atau Departemen Pendidikan? Ketentuan anggaran pendidikan 20% pun 

seolah-olah hanya berlaku bagi Pemerintah Pusat dan tidak bagi Pemerintah Daerah, 

meski sebagian besar (lebih 80%) dana Pemerintah Daerah sebenarnya berasal dari 

Pemerintah Pusat melalui mekanisme Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 

 

Kedua, tidak ada batas waktu penyelesaian yang jelas dalam menetapkan rencana 

pelaksanaan kegiatan. Parameter yang disampaikan baru sebatas lokasi kegiatan dan 

target grup, serta apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 

anggaran sebelumnya. Selain itu hanya dinyatakan bahwa suatu kegiatan akan dimulai 

pada triwulan ke-sekian pada tahun anggaran bersangkutan. Jika kegiatan direncanakan 

mulai triwulan ketiga, apakah akan selesai dalam triwulan tersebut, atau berlanjut ke 

triwulan empat, tidak terjelaskan. Penetapan tersebut kaitannya lebih pada penyediaan 

dana bagi pelaksanaan kegiatan, tidak pada kejelasan berapa lama penyelesaian kegiatan 

tersebut.  

 

Perencanaan waktu yang tidak lengkap mengurangi akurasi penilaian efektivitas kegiatan, 

yang masih erat terkait dengan value yang diharapkan tercipta dari pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Demikian juga kinerja ketepatan waktu kegiatan tidak dapat diukur, karena yang 

tersedia hanya parameter mulainya kegiatan, tidak tersedia parameter penyelesaian 

pekerjaan. 

 

Contoh yang sering berulang terjadi adalah kegiatan penyediaan pupuk bagi petani. 

Kegiatan ini dimulai pada triwulan kedua, saat petani mulai memasuki musim tanam. 

Namun karena penyelesaian kegiatan tidak ditentukan, dalam pelaksanaannya bisa terjadi 

proses tender yang berlarut-larut, atau perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak, 

sehingga baru diselesaikan pada triwulan empat. Ketika kegiatan selesai, output berupa 

pupuk sudah tidak bermanfaat lagi bagi petani, karena mereka telah memasuki masa 

panen dan tidak lagi membutuhkan pupuk. 

 

Ketiga, tidak ada alur tahapan antar-kegiatan. Perencanaan kegiatan tidak 

mengidentifikasi prasyarat dan kondisi yang harus dipenuhi agar kegiatan tersebut dapat 

dimulai. Sebagaimana disebutkan di atas, satu-satunya parameter dimulainya kegiatan 

adalah penyediaan dana pada triwulan tertentu.  

 

Begitu juga sebaliknya, perencanaan kegiatan tidak mengidentifikasi ketergantungan 

kegiatan lain terhadap penyelesaian kegiatan tersebut. Kondisi ini seolah-olah 

mengasumsikan masing-masing kegiatan berdiri sendiri. Tidak ada kegiatan yang saling 

terkait, dan tidak ada kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas-sektoral. Untuk 

beberapa kegiatan konsep berdiri-sendiri ini tidak tepat.  
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Contohnya adalah kegiatan pembangunan jembatan. Apakah jembatan ini akan dibangun 

setelah jalan selesai dibangun, bersamaan dengan pembangunan jalan, atau justru 

sebelum jalan dibuat? Secara teknis memang bisa dijelaskan, namun pedoman 

perencanaan strategis tidak mengakomodasi variabel ini. 

 

Bahkan untuk kegiatan yang nampaknya tidak saling terkait, koordinasi lintas-sektor 

tetap diperlukan. Sebagai contoh kegiatan pelatihan, nampaknya tidak saling terkait 

dengan kegiatan lain. Namun jika sasaran peserta pelatihan berasal dari SKPD lain, 

sangat mungkin jadwal pelatihan tersebut mengganggu tugas rutin peserta, atau ada 

pelatihan lain yang juga harus diikutinya pada waktu bersamaan.  

 

Seorang Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK) diundang mengikuti pelatihan 

penatausahaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan 

pelatihan penyusunan laporan keuangan di Inspektorat Daerah. Karena tidak ada 

koordinasi, kedua pelatihan oleh dua SKPD yang berbeda di tempat yang berbeda ini, 

dilaksanakan pada tanggal dan jam yang sama, meski dengan sasaran peserta orang yang 

sama. PPK tentu kesulitan menentukan prioritas, yang mana lebih mendesak: pelatihan 

penatausahaan keuangan daerah atau penyusunan laporan keuangan. Namun pelaksanaan 

kegiatan di BPKD dan Inspektorat Daerah telah berkurang efektivitasnya, hanya karena 

jadwal yang tidak dikoordinasikan. 

 

Keempat, tidak ada analisa kegagalan. Perencanaan strategis seolah-olah mengasumsikan 

semua rencana berjalan lancar. Tidak ada hambatan finansial berupa dana, maupun 

hambatan politis berupa tekanan publik di DPRD, maupun aturan Pemerintah Pusat yang 

berubah. Idealnya perencanaan kegiatan dapat menjelaskan apa dampaknya jika suatu 

kegiatan gagal atau ditunda, sehingga saat pembahasan KUA antara eksekutif dengan 

legislatif lebih mudah dalam memilah kegiatan yang bisa ditunda dan mana yang tidak. 

 

Dikaitkan kembali dengan permasalahan butir keempat di atas, seharusnya perencanaan 

sudah dapat mengidentifikasi kegiatan mana lagi yang akan terganggu akibat kegagalan 

atau penundaan suatu kegiatan. Dengan demikian jika kegiatan tersebut ditunda, maka 

rangkaian kegiatan lain yang pelaksanaannya bergantung pada kegiatan tersebut dengan 

sendirinya juga ditunda. 

 

Masih menggunakan contoh jembatan tadi, seharusnya dapat dijelaskan bahwa jika 

jembatan tersebut tidak selesai dibangun tepat waktu, sisa ruas jalan yang dihubungkan 

oleh jembatan itu tidak bisa dikerjakan. Jadi penolakan anggaran terhadap pembangunan 

jembatan, otomatis membatalkan juga anggaran untuk sisa ruas jalan yang dihubungkan 

oleh jembatan. Jika anggaran untuk sisa ruas jalan tersebut tidak dibatalkan, kegiatan 
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tersebut pada prakteknya tidak dapat dilaksanakan, alokasi anggaran akan menganggur 

(idle) sehingga lebih baik dialihkan untuk kegiatan lain. 

 

Kelima, keterukuran indikator tidak jelas. Dalam Renstra dan Renja memang telah 

dicantumkan indikator input, output, outcome, bahkan hingga benefit dan impact. Namun 

formulasi indikator tersebut tidak jelas, tidak terukur, bahkan kadang terkesan sekedar 

ada. Tidak ada kriteria baku seperti apa indikator yang baik. 

 

Dalam beberapa hal, indikator yang dicantumkan memang telah dapat dikuantifikasi agar 

dapat diukur. Namun demi mengejar kuantifikasi tersebut, pendekatan kualitas menjadi 

diabaikan. Seharusnya kualitas kegiatan juga dapat dikuantifikasi dalam angka agar dapat 

lebih mudah diukur. 

 

Kembali pada contoh kegiatan pembangunan jembatan, sudah dibuat indikator output 

berupa panjang jembatan sekian meter. Berapa lama jembatan itu mampu bertahan dan 

berapa berat beban yang mampu ditanggungnya, tidak dijadikan indikator kualitas. 

Indikator input juga tidak jauh berbeda. Seringkali hanya dinyatakan diperlukan dana 

sekian ratus juta dan sekian orang pegawai untuk melaksanakannya. Namun kualifikasi 

pegawai yang kompeten melaksanakan kegiatan tersebut tidak diuraikan lebih lanjut. 

 

Keenam, pengukuran keberhasilan masih sebatas indikator output. Data kinerja 

dikumpulkan di akhir tahun, dan sepanjang kegiatan dilaksanakan maka indikator output 

dianggap telah mencapai 100%. Disadari bahwa pengukuran outcome, benefit dan impact 

lebih rumit dan seringkali memerlukan data time-series untuk dapat menghasilkan analisa 

yang memadai.  

 

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran outcome, benefit 

dan impact seringkali dikosongkan. Hal ini dapat dimaklumi pada pelaporan akhir tahun, 

karena sangat mungkin data yang diperlukan belum tersedia. Namun sayangnya laporan 

tahunan hanya menyajikan kegiatan tahun berjalan saja. Dengan demikian pada tahun-

tahun berikutnya tidak ada mekanisme untuk melaporkan pengukuran outcome, benefit, 

dan impact kegiatan tahun sebelumnya, yang sebenarnya belum dilaporkan pada tahun 

pelaksanaan. 

 

Jika dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja 

outcome, benefit dan impact, tentu diperlukan waktu yang memadai untuk menyajikan 

analisa penyebab kegagalan maupun keberhasilan. Data yang diperlukan sangat mungkin 

harus diperoleh dari data eksternal, data sekunder pihak ketiga. Ironisnya, sistem 

pengukuran kinerja yang terintegrasi di masing-masing SKPD ternyata tidak dibangun. 
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Kembali ke contoh jembatan kita tadi, penyelesaian pembangunan jembatan mungkin 

tidak banyak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, atau justru berdampak negatif bagi 

perekonomian warga. Jika sebelum ada jembatan itu warga bisa mendapat penghasilan 

dari perahu penyeberangan, sekarang tidak lagi. Jika sebelumnya warung makan 

mendapat banyak pengunjung dari kendaraan yang antri perahu penyeberangan, sekarang 

semua kendaraan sekadar numpang lewat. Analisa ini tidak pernah dilaporkan karena 

pada tahun berjalan hanya dilaporkan output saja (panjang jembatan), sedangkan 

outcome, benefit dan impact tidak akan dilaporkan bahkan di tahun-tahun berikutnya. 

 

Ketujuh, tidak ada reward and punishment untuk penyusunan Renstra. Evaluasi Renstra 

yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), lebih pada 

format, kelengkapan, dan ketepatan waktunya. Rekomendasi hasil evaluasi yang 

diberikan pun tidak memiliki unsur memaksa untuk ditindaklanjuti. Kesalahan yang sama 

seringkali masih diulang kembali pada periode berikutnya. 

 

Dengan demikian kualitas Renstra sendiri tidak dinilai. Kementrian PAN seolah-olah 

sekadar memetakan mana saja Pemerintah Daerah yang sudah menyusun Renstra dan 

mana yang belum.  Tidak ada sanksi apapun bagi penyusunan Renstra yang asal jadi, 

sebaliknya tidak ada penghargaan bagi yang berusaha menyusun Renstra dengan kualitas 

memuaskan. 

 

DARI SISI PELAKSANA  

 

Selain dari segi peraturan telah mengandung kelemahan, di tingkat pelaksana juga terjadi 

praktek-praktek penyusunan Renstra yang tidak sehat. Setidaknya ada tiga praktek umum 

yang tidak seharusnya dilakukan dalam penyusunan dan pemanfaatan Renstra. 

 

Pertama, Renstra tidak dianggap serius, sehingga disusun oleh pegawai yang kurang 

kompeten. Bukan hal mudah memahami berbagai peraturan dan pedoman terkait 

penyusunan Renstra, selain pimpinan SKPD seringkali tidak merasa perlu menyempatkan 

diri mempelajarinya. Tugas penyusunan Renstra ini didelegasikan hingga ke level yang 

paling bawah, yang bukan pembuat keputusan, atau bahkan pegawai honorer yang 

bahkan belum memahami alur kerja SKPD bersangkutan. Hasilnya diserahkan kepada 

pimpinan SKPD menjelang batas akhir penyusunan Renstra, dan ditandatangani begitu 

saja tanpa sempat dievaluasi lagi. Akibatnya Renstra yang disusun menjadi dokumen 

prasyarat saja yang sekedar ada. 

 

Jika penyusunan Renstra dilakukan sesuai alur yang seharusnya, dapat dijadikan sarana 

mengubah mindset di jajaran SKPD tersebut. Proses penyusunan dengan sistem bottom-

up melibatkan seluruh jajaran di semua level SKPD, sehingga dapat menyamakan 
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persepsi dan menyatukan langkah dalam melaksanakan kegiatan di lapangan. Kegiatan-

kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas-bidang dalam SKPD tersebut, dapat 

ditentukan koordinatornya sejak awal, sehingga alur perencanaan hingga pelaksanaan dan 

pelaporannya dapat dilakukan dengan selaras.  

 

Pembuatan analisis Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT) juga tidak 

dilakukan dengan cermat. Dalam prakteknya analisa ini seringkali hanya dimuat dalam 

satu halaman, tidak cukup menjelaskan kondisi obyektif SKPD dalam lingkup Pemda, 

atau bahkan peraturan apa saja yang mendasari dan membatasi lingkup geraknya. 

Pertimbangan untuk mengidentifikasi suatu hal sebagai opportunity atau threat tidak juga 

dijelaskan dengan memadai. Bagi pembaca Renstra mungkin menganggap suatu faktor 

merupakan opportunity, meski penyusun Renstra mengklasifikasikannya sebagai threat. 

Penjelasan untuk mengklarifikasi perbedaan sudut pandang ini tidak disampaikan dalam 

Renstra. Bahkan seringkali tidak ada rencana tindak (action plan) yang disusun untuk 

memanfaatkan opportunity tersebut atau mengatasi threat yang menghadang. 

 

Norma penyusunan Renstra untuk mempertimbangkan masukan dari pihak luar  

(stakeholder), tidak jelas apa bentuknya dan bagaimana cara menjaringnya. Hampir tidak 

ada SKPD yang memiliki mekanisme untuk menjaring aspirasi stakeholder. Kebanyakan 

masih sebatas penyediaan kotak pengaduan di kantor, dan tidak jelas juga siapa yang 

bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Sedangkan masukan 

berupa harapan dari masyarakat atas kualitas layanan dan peran aktif dari SKPD tersebut 

tidak pernah diakomodasi.  

 

Dengan membuat mekanisme yang baik, dapat diidentifikasi masukan dari pihak mana 

saja yang diperlukan, masukan diperoleh dalam bentuk apa dan dengan cara bagaimana, 

berapa lama menjaring aspirasi, dan bagaimana memilah masukan yang dapat 

dipertimbangkan atau tidak. Setelah masukan diperoleh, tugas berat berikutnya adalah  

mengidentifikasi apakah masukan itu relevan atau tidak dalam menetapkan Renstra 

SKPD yang sedang disusun. Metode yang dipergunakan harus dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk meningkatkan kualitas Renstra dan 

memperbaiki citra serta positioning SKPD di masyarakat. 

 

Kedua, pemanfaatan Renstra tidak optimal. Dalam Renstra dan Renja telah dicantumkan 

alokasi sumber daya (input) yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan; baik 

berupa dana sekian rupiah maupun SDM sekian orang. Namun bukan berarti pada saat 

kegiatan disetujui, akan memperoleh dukungan sumber daya sesuai yang diperlukan. 

Seringkali kegiatan disepakati untuk dilaksanakan, namun anggaran dana diberikan lebih 

kecil dari yang diminta. Jumlah SDM seringkali bahkan tidak diperhatikan, apakah dalam 

SKPD tersebut tersedia SDM sebanyak yang diperlukan atau tidak. 
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Kalangan legislatif dalam memanfaatkan Renstra pada saat pembahasan PAS juga tidak 

optimal. Bukan hal aneh jika Tim Anggaran tidak membuka Renstra bahkan hingga 

APBD disahkan.  

 

Sebuah kejadian faktual terjadi di salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, ketika Tim 

Anggaran memangkas sama rata anggaran seluruh SKPD dan mengalokasikannya ke 

salah satu program yang dianggap prioritas. Padahal program tersebut dalam rencana 

kegiatannya tidak memerlukan anggaran sebesar yang dialihkan itu. SKPD yang 

bertanggung jawab atas program tersebut terpaksa merancang kegiatan baru untuk 

memanfaatkan alokasi dana yang tiba-tiba tersebut. 

Sementara itu, SKPD yang dipangkas anggarannya kesulitan menyesuaikan anggaran 

kegiatan, karena kalangan DPRD tidak menunjuk kegiatan mana yang harus ditunda atau 

dibatalkan, hanya menunjuk total pengurangan besaran nilai anggarannya saja. Dengan 

demikian SKPD harus merevisi ulang alokasi dana untuk masing-masing kegiatannya, 

karena dana yang tersedia dikurangi meskipun kegiatan yang direncanakan harus tetap 

dilaksanakan seluruhnya. Di sini terlihat DPRD tidak memahami pentingnya Renstra dan 

Renja yang disusun oleh SKPD. 

 

Di satu sisi kesalahan dapat ditimpakan pada penyusunan Renstra yang tidak didukung 

dengan kalkulasi memadai. Indikator input berupa dana bisa tiba-tiba muncul tanpa ada 

matriks hitungannya. Keadaan ini makin kacau jika dibandingkan satuan harga yang 

berbeda antar-SKPD, dan tidak adanya Analisa Standar Biaya sehingga satu kegiatan 

yang serupa bisa berbeda-beda alokasi dana yang diminta. Hal yang umum terjadi 

kemudian adalah pencantuman indikator input dana dibengkakkan sedemikian rupa, 

sekadar mengantisipasi pemotongan anggaran. Jika ternyata anggaran disetujui 

sepenuhnya, mengakibatkan pelaksanaan tidak ekonomis lagi. 

 

Koordinasi antar-SKPD dalam lingkup Pemda juga kurang memanfaatkan Renstra. 

Indikator input SDM belum diperankan dengan optimal. Dalam Renstra masih sekedar 

menyatakan sekian orang, tanpa dijelaskan bidang spesialisasi maupun jenjang 

pendidikannya. Jika nantinya disempurnakan, belum tentu dokumen ini akan menjadi 

dasar pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dalam merencanakan rekruitmen 

pegawai baru; atau setidaknya ketika mengalokasikan SDM ke masing-masing SKPD 

sesuai jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan.  
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PENUTUP 

 

Tanpa menafikan kompleksitas permasalahan, berikut ini beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan. 

 

Pertama, mengadopsi model Gantt Chart, Critical Path Method, maupun Program 

Evaluation and Review Technique (PERT) pada saat perencanaan. Dengan cara ini 

diharapkan alur hubungan antara visi, misi, sasaran, program dan kegiatan dapat 

divisualisasikan dengan lebih baik. Selama ini penyajiannya dalam bentuk matriks tabel, 

cenderung bersifat verbal. Akibatnya jika dibuatkan alur logika akan tampak bahwa 

beberapa kegiatan tidak terkait dengan misi manapun, atau bahkan suatu misi tidak 

didukung oleh kegiatan apapun. 

 

Dengan bantuan model-model itu pula akan tampak keterkaitan antar-kegiatan, baik 

dalam konteks kegiatan yang harus menunggu penyelesaian kegiatan lain, maupun dalam 

konteks kegiatan yang lintas-sektoral. Jika ini dapat diwujudkan maka rangkaian kegiatan 

yang saling terkait dapat ditunda atau diteruskan bersama-sama. Kegiatan yang lintas 

sektoral dapat diselaraskan waktu, lokasi, dan alokasi sumber daya untuk pelaksaannya. 

 

Kedua, diperlukan penyusunan bank indikator1. Indikator input, output, outcome, benefit, 

maupun impact perlu disusun dalam satu kerangka besar Pemda. Jika bank indikator ini 

telah tersedia, dapat digunakan sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator 

sasaran, program, dan kegiatannya. Dengan demikian penyusunan indikator akan lebih 

terarah dan pengukurannya lebih sistematis. 

 

Selain itu dapat digunakan sebagai alat kontrol untuk menghindari tumpang tindih 

kegiatan. Jika output atau outcome yang direncanakan sama, perlu dipertimbangkan agar 

kegiatan tersebut disatukan. Dengan demikian pelaksanaan akan lebih ekonomis dan 

sumber daya yang masih tersedia bisa dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan lain. 

 

Ketiga, diperlukan adanya audit perencanaan. Hampir seluruh audit oleh aparat 

pengawasan intern maupun ekstern, dilaksanakan setelah kegiatan selesai dikerjakan. 

Bagaimana suatu kegiatan sampai disetujui untuk dilaksanakan, apa urgensinya secara 

makro, tidak pernah diaudit. 

 

Audit perencanaan ini diharapkan dapat mengungkapkan apakah indikator-indikator yang 

ditetapkan sudah sesuai dan relevan atau belum. Apakah sasaran, program, dan kegiatan 

saling terkait atau tidak. Apakah misi yang ditetapkan sudah didukung dengan program 

dan kegiatan yang memadai. Apakah anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan 

                                                 
1 Sukarno, Database Indikator Kinerja, Perlukah?, Warta Pengawasan, Vol XIII/No.3/Juli 2006 
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suatu kegiatan sudah wajar, atau terlalu besar sehingga tidak ekonomis, atau justru terlalu 

rendah sehingga pelaksanannya tidak bisa efektif. 

 

Audit perencanaan di tahun berikutnya perlu juga mengungkapkan apakah outcome, 

benefit dan impact yang direncanakan sudah tercapai atau belum. Jika belum, Pemda 

harus menjelaskan dan mengidentifikasi apakah penyebabnya dan merencanakan 

bagaimana langkah pemecahan masalahnya. 

 

Akhirnya, perlu ditumbuhkan budaya kerja di segenap lingkungan Pemerintah Daerah. 

Sebagai langkah awal dapat disusun sistem reward and punishment yang diterapkan 

secara tegas dan konsisten. Namun untuk jangka panjang, lebih baik jika dibangun 

kesadaran untuk mengerjakan apapun tugas yang diemban dengan sebaik-baiknya. 

Menjalankan sistem perencanaan dengan lebih cermat, dan tidak lagi mendelegasikan 

tugas yang krusial pada bawahan yang tidak kompeten. 
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