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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa 

Pemerintahan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam 

menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan 

pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana 

dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). Selanjutnya, di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

pada pasal 5 ayat (2), dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat 

arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, 

kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat 

indikatif.  

Merujuk Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014  pada pasal 263 

ayat (2) mengamanatkan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, 

dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua 

puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan 

rencana tata ruang wilayah. Pada Bagian Kedua Perencanaan 

Pembangunan Daerah pasal 263 ayat (3) disebutkan bahwa RPJMD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran 

dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, 

sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan 

daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah 

yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 



 

 

I - 2 

 

RPJPD dan RPJMN. Pada pasal 264 ayat (1), dinyatakan bahwa “RPJPD 

dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a 

dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan 

daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara 

perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana 

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah 

daerah, pada pasal 70 ayat (2), disebutkan bahwa Bupati/wali kota 

menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 

kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan 

Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 

6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota 

dilantik. 

Sebagai pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 pada periode lima 

tahun ke tiga serta untuk menjaga kesinambungan perencanaan 

pembangunan, diperlukan penyiapan dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 

sesuai dengan visi-misi Bupati terpilih periode 2018-2023. RPJMD 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 disusun dengan merujuk pada 

beberapa dokumen dan referensi, antara lain: (1) Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025; 

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 

2015-2019; (3) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus 

Tahun 2009-2029; (4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan 

(5) Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam menyusun Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, 

Pemerintah Kabupaten Kudus merujuk pada ketentuan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Berdasarkan pasal 56 ayat (2) Rancangan Peraturan Daerah  

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau 

keterangan dan/atau Naskah Akademik. Naskah Akademik ini memuat 

kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang 
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mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta 

yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. 

Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Bappelitbangda dan para 

pemangku kepentingan di jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus untuk 

menyusun dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 
1.  

Pembangunan daerah pada umumnya adalah untuk 

meningkatkan kondisi perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, 

kelestarian budaya, keamanan dan ketertiban, kemampuan dan 

penguatan kelembagaan untuk mewujudkan kemandirian. 

Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam 

mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. 

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek 

pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, 

namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih 

dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan 

program secara terencana, sinergis dan berkelanjutan. Permasalahan 

pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Kudus adalah sebagai 

berikut : 

Permasalahan Pembangunan 

1.2.1  Pendidikan 

1) masih adanya anak putus sekolah; 

2) belum tercapainya standar sarana dan prasarana; 

3) belum meratanya akses TK Negeri; dan 

4) belum optimalnya pembinaan pendidikan kemasyarakatan. 

1.2.2  Kesehatan 

1) belum optimalnya upaya pengendalian dan pencegahan penyakit 

HIV/AIDS; 

2) masih tingginya angka kesakitan penyakit menular; 

3) terbatasnya alat-alat kesehatan di BLUD RSUD; 

4) meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (hipertensi, 

Diabetus Melitus); 

5) belum tercapainya target pelayanan kesehatan Orang Dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) berat; 

6) masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI); 
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7) masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) 

8) angka capaian ASI Eksklusif yang masih rendah; 

9) akses dan kepemilikan jamban yang belum mencapai 100 %. 

1.2.3  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

1) belum optimalnya penanganan banjir; 

2) masih perlunya penanganan infrastruktur yang dapat menjangkau 

ke seluruh wilayah; 

3) terbatasnya lahan non pertanian untuk kawasan budidaya; 

4) belum adanya penetapan kawasan siap bangun (kasiba) dan 

lingkungan siap bangun (lisiba). 

5) masih perlunya penanganan penyediaan akses air minum layak; 

6) masih perlunya penanganan penyediaan akses sanitasi layak; dan 

7) belum optimlnya penanganan bangunan gedung. 

1.2.4  Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

1) belum optimalnya  pembinaan terhadap pengembang perumahan 

dan penanganan Prasarana Sarana Utilitas perumahan; dan 

2) belum optimalnya penanganan kawasan kumuh. 

1.2.5  Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

1) kurangnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi; 

2) meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan minuman keras, 

narkoba dan penyakit masyarakat lainnya; 

3) belum optimalnya kemitraan pemerintah dengan organisasi 

masyarakat, LSM dan partai politik; dan 

4) belum optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

1.2.6  Sosial 

1) kecenderungan peningkatan jumlah keluarga miskin; 

2) masih adanya anak terlantar, anak jalanan dan anak nakal; 

3) belum optimalnya penanganan penyandang cacat dan trauma; 

4) belum adanya panti singgah; 

5) masih adanya eks penyandang penyakit sosial; 

6) belum optimalnya penanganan PMKS; dan 

7) belum optimalnya fasilitasi terhadap penyandang cacat. 

1.2.7  Tenaga Kerja  

1) belum optimalnya informasi pasar kerja dan penempatan tenaga 

kerja; 

2) kurangnya produktifitas tenaga kerja; dan 
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3) penyelenggaraan pembinaan dan sosialisasi kebijakan 

ketenagakerjaan belum optimal. 

1.2.8  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

1) masih rendahnya peran perempuan di ranah publik; 

2) masih lemahnya kinerja dan eksistensi kelembagaan 

pengarusutamaan gender dan anak;  

3) masih adanya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); dan 

4) masih adanya kasus kekerasan pada anak.  

1.2.9  Pangan 

1) kurang terpenuhinya pangan secara cukup dalam mutu dan 

keamanan serta keterjangkauan harga; dan 

2) belum optimalnya pemakaian bahan pangan non beras non terigu 

sebagai bahan pangan utama dalam pola konsumsi masyarakat. 

1.2.10   Pertanahan 

Belum optimalnya administrasi pertanahan. 

1.2.11  Lingkungan Hidup 

1) masih adanya potensi pencemaran lingkungan; 

2) belum optimalnya pengelolaan persampahan; 

3) keterbatasan lahan RTH dan keanekaragaman hayati; dan 

4) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global. 

1.2.12  Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 

1) terbatasnya blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Pemerintah 

Pusat yang berakibat pada pelayanan kepemilikan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik; 

2) belum optimalnya pengelolaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan; 

3) kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen 

kependudukan; 

4) belum adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan UU No. 24 

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; 

5) belum optimalnya pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA). 

1.2.13  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

1) belum optimalnya lembaga pemberdayaan masyarakat; 

2) belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan 

3) belum optimalnya organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa. 
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1.2.14   Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

1) masih tingginya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) dan 

kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need); 

2) belum optimalnya pelayanan KB; dan 

3) masih rendahnya pemakai metode kontrasepsi jangka panjang. 

1.2.15   Perhubungan 

1) belum optimalnya penanganan kemacetan pada jam-jam sibuk; 

2) ketersediaan sarpras dan kelaikan sarpras pengaman lalu lintas 

yang kurang memadai; dan 

3) belum optimalnya pembinaan keselamatan lalu lintas. 

1.2.16  Komunikasi dan Informatika 

1) belum optimalnya pengembangan e-government dan 

pengembangan smart city; 

2) belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat 

daerah; 

3) belum optimalnya standar data center; 

4) masih perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang 

informasi; 

5) kurang optimalnya informasi program-program pemerintah kepada 

masyarakat; 

6) kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; dan 

7) belum optimalnya ketersediaan data statistik. 

1.2.17   Koperasi dan Usaha Kecil Mengah 

1) belum tersedianya peta pengembangan industri; 

2) belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan 

manajemen koperasi dan UMKM; 

3) terbatasnya pangsa pasar dan rendahnya modal UMKM; dan 

4) kurangnya daya saing produk UMKM/IKM. 

1.2.18   Penanaman Modal 

1) belum optimalnya pelayanan perijinan yang dikarenakan 

terbatasnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk ruang 

gerak bagi investasi baru, khususnya untuk investasi bidang 

industri yang tercantum dalam RTRW; 
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2) belum optimalnya pelaksanaan pelayanan publik khusunya 

pelayanan perijinan dan penanaman modal yang disebabkan 

masih adanya disharmoni regulasi; dan 

3) belum terbentuknya pelayanan perijinan online yang terintegrasi 

dengan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait dalam 

penerbitan perijinan. 

1.2.19   Kepemudaan dan Olah Raga 

1) belum optimalnya pembinaan kepemudaan; 

2) belum optimalnya pembinaan olah raga; 

3) belum terpenuhinya sarana prasarana olah raga yang memadai; 

4) adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. 

1.2.20   Statistik 

1) belum optimalnya ketersediaan data statistik; dan 

2) belum optimalnya survey data statistik tematik. 

1.2.21   Persandian 

belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian. 

1.2.22  Kebudayaan 

1) menurunnya nilai-nilai etika, moral, dan budaya pada 

masyarakat; 

2) belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budaya; dan 

3) belum optimalnya pelestarian benda cagar budaya.  

1.2.23  Perpustakaan 

1) masih rendahnya minat budaya baca masyarakat; 

2) belum optimalnya pengelolaan perpustakaan; 

3) terbatasnya jumlah literatur, dokumen buku-buku koleksi 

perpustakaan, otomasi perpustakaan dan e-library;  

4) kondisi sarana dan prasarana yang belum maksimal; dan 

5) belum adanya tenaga fungsional pustakawan. 

1.2.24  Kearsipan 

1) belum optimalnya pengelolaan arsip; 

2) kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai; dan 

3) kurangnya tenaga arsiparis. 

1.2.25   Kelautan dan Perikanan 

1) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan air tawar; 

2) Masih terbatasnya ketersediaan ikan sebagai sumber protein. 
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1.2.26  Pariwisata 

1) belum optimalnya pengembangan pariwisata; 

2) belum optimalnya pemanfaatan destinasi pariwisata; dan 

3) belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata yang baru. 

1.2.27   Pertanian 

1) terbatasnya infrastruktur, sarana prasarana lahan dan sumber 

daya air untuk pertanian; 

2) kecenderungan alih fungsi lahan pertanian; 

3) terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan; dan 

4) belum optimalnya pengembangan agroindustri. 

1.2.28  Perdagangan 

1) belum optimalnya perlindungan konsumen; 

2) belum optimalnya pengendalian pengembangan pasar modern; 

3) belum optimalnya pengembangan manajemen logistik; 

4) terbatasnya akses pemasaran; dan 

5) perlunya pengawasan peredaran barang-barang 

strategis/kebutuhan pokok masyarakat. 

1.2.29  Perindustrian 

1) belum tersedianya peta pengembangan industri di Kabupaten 

Kudus; 

2) masih rendahnya produktifitas industri; 

3) masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum 

memiliki ijin usaha; 

4) terbatasnya akses permodalan bagi industri kecil; 

5) rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam proses 

produksi; 

6) belum optimalnya pengembangan sentra industri; 

7) belum adanya pengembangan kawasan industri; dan 

8) rendahnya daya saing produk non tembakau. 

1.2.30  Transmigrasi 

belum optimalnya penanganan transmigrasi. 

1.2.31  Administrasi Pemerintahan 

1) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 

2) belum terbentuknya forum kerjasama antar pemerintah daerah; 

dan 
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3) belum optimalnya tata kelola kelembagaan, tata laksana dan 

analisis jabatan. 

1.2.32  Pengawasan 

1) Kurangnya jumlah Auditor yang sesuai dengan kompetensi 

pengawasan dibanding dengan cakupan tugas pengawasan; 

2) Kebutuhan percepatan penyesuaian bagi pejabat pengganti terkait 

dinamika peningkatan karier pemangku jabatan struktural di 

Inspektorat Daerah untuk melanjutkan dan mengembangkan 

profesi pengawasan di Inspektorat Daerah; 

3) belum semua APIP secara optimal menerapkan hasil pendidikan 

dan pelatihan profesi terkini dalam kegiatan kepengawasan di 

Inspektorat Daerah; 

4) perlunya optimalisasi peran penjamin mutu pengawasan intern;  

5) perlunya akselerasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 

pengawasan dalam mengimbangi dinamika kebijakan pemerintah 

pusat; dan 

6) kurang efektifnya strategi percepatan program reformasi birokrasi, 

dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 

1.2.33  Perencanaan 

1) belum optimalnya perencanaan dengan penganggaran dalam 

pelaksanaan pembangunan; 

2) belum maksimalnya pengawasan dan pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai 

perencanaan yang ada; dan 

3) belum adanya JFP (Jabatan Fungsional Perencana) pada 

Bappelitbangda dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya. 

1.2.34  Keuangan 

1) pembayaran penerimaan pajak dan retribusi belum bisa on line 

dan belum bisa terbaca secara real time; 

2) pembayaran pajak dan retribusi belum dilaksanakan secara non 

tunai; dan 

3) belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. 

1.2.35  Urusan Kepegawaian 

1) Kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur; dan 

2) Kurangnya pemerataan kompetensi ASN. 
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1.2.36   Pendidikan dan Pelatihan 

1) kurangnya tenaga pengajar diklat yang benar-benar menguasai 

bidangnya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil; 

2) belum adanya widyaiswara ditingkat kabupaten; 

3) belum optimalnya pemanfaatan hasil diklat oleh peserta diklat;  

4) kurangnya materi materi diklat yang terbaru yang sesuai dengan 

kondisi dan kemajuan daerah. 

1.2.37  Penelitian dan Pengembangan 

1) belum terbentuknya Dewan Riset Daerah (DRD); dan  

2) belum terjalinnya jaringan penelitian. 

Mendasarkan berbagai permasalahan tersebut maka dianggap 

perlu untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJMD 

sebagai dasar pemecahan masalah dengan mempertimbangkan aspek 

filosofis, sosiologis, yuridis. 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang 

dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik adalah 

sebagai berikut: 

1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan 

daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. 

2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan 

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai 

dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD. 

4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 

pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJMD. 

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah 

sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. 
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1.4. Metode  

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik 

adalah yuridis normatif, yang  dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. 

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah 

(terutama) data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan atau 

dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan 

referensi lainnya. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 

penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi 

pustaka. 
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BAB  II 

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 

 

2.1. KAJIAN TEORITIS 

2.1.1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan 

Definisi perencanaan pembangunan dapat dilihat dari 

beberapa aspek. Dari aspek aktivitas Conyers (1984:5) 

menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang 

menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai 

bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal 

mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-

kenyataan yang ada di masa datang. 

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan 

tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan 

dari Widjojo Nitisastro (1963) yang selengkapnya sebagai 

berikut : “Perencanaan ini pada asasnya berkisar kepada dua hal, 

yang pertama, ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai 

tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu 

atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang 

bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara 

alternatif serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.” 

(dalam Tjokroamidojo, 1996: 14). 

Hal yang sama dinyatakan oleh Mayer (1985:4) bahwa 

perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan 

(program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam 

perencanaan. Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah 

seperti disampaikan oleh Abe (2001) adalah dalam rangka 

menjawab kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan 

tertentu. Beberapa definisi dari para pakar tentang definsi 

perencanaan sebagai berikut: 

 C. Brobowski (1964): Perencanaan adalah suatu himpunan 

dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan 

yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu, dan 

tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh 

perekonomian di suatu negara. 
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 Waterston (1965): Perencanaan adalah usaha sadar, 

terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang 

terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan 

tertentu (dalam Conyers 1994:4). 

 Conyers dan Hills (1984): Perencanaan adalah proses yang 

kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai 

cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan 

sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. 

 M.P. Todaro (2000): Perencanaan Ekonomi adalah upaya 

pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan 

keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta 

mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal  mengontrol 

tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang 

utama  untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah 

ditentukan sebelumnya 

 Jhingan (2000): Perencanaan adalah teknik/cara untuk 

mencapai tujuan, untuk mewujudkan maksud dan sasaran 

tertentu yang telah ditentukan sebelumnya dan telah 

dirumuskan denan baik oleh Badan Perencana Pusat. Tujuan 

tersebut mungkin untuk mencapai sasaran sosial, politik atau 

lainnya. 

Menurut Munir (2002: 41) berdasarkan jangka waktunya, 

perencanaan dapat dibagi menjadi: 

a. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang 

waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka 

panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus 

dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. 

b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang 

waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka 

menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran 

dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat 

diproyeksikan dengan jelas. 

c. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 

tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. 

Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan 
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jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih 

akurat. 

Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan tentang perencanaan pembangunan daerah tahunan 

dapat diartikan sebagai proses penyusunan rencana yang 

mempunyai rentang waktu satu tahun yang merupakan rencana 

operasional dari rencana jangka panjang dan menengah yang 

berisi langkah-langkah penetapan tujuan serta pemilihan 

kebijakan/program/kegiatan untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat setempat. 

Menurut Mayer (1985: 104), untuk model perencanaan 

yang rasional terdiri dari beberapa sebagai berikut: 

a. Determination of goals 

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan 

dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. 

Sumber tujuan biasanya dari Konstitusi atau Undang-undang 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b. Assessment of needs 

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang 

lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan 

ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana 

diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki 

atau memenuhinya. 

c. Specification of objectives 

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil 

yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu 

definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

d. Design of alternative actions 

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa 

alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil 

keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

e. Estimation of consequences of alternative actions 

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah 

diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui 
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kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif 

tindakan. 

f. Selection of cource of action 

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk 

mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil 

keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan 

kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan. 

 

2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis 

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan 

sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. 

Siklus perencanaan, menurut Son Diamar (2007), menunjukkan 

bahwa setiap tahap dilakukan monitoring, selanjutnya proses 

perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata 

nilai (nilai-nilai) yang dianut dilanjutkan dengan pengenalan 

potensi dan masalah, sebelum sampai pada tahap Perumusan 

Rencana, maka dilakukan analisis sebab-akibat dan Prakiraan. 

Tahap berikutnya ialah menentukan Alternatif Rencana, untuk 

sampai pada tahap Rencana terpilih maka dilakukan evaluasi 

terhadap alternatif rencana. Tahap selanjutnya adalah 

Pelaksanaan yang akan mengeluarkan hasil dan dampak (output 

dan outcomes). Hasil dan dampak dievaluasi dengan tujuan 

untuk mengetahui apakah sesuai dan/atau memcapai 

tujuan/sasaran yang telah ditetapkan pada awal proses 

perencanaan yang diukur dengan nilai-nilai (tata nilai) yang 

disepakati. 

Siklus perencanaan teoritis memiliki kesamaan dengan 

rangkaian kegiatan proses perencanaan yang diajukan oleh 

Syahroni, (2002:2). Rangkaian kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut: (1) Pemahaman daerah, (2) Penetapan visi dan misi, (3) 

Penentuan/perumusan tujuan, (4) Identifikasi alternatif-alternatif 

strategi, (5) Pengujian alternatif strategi/program, (6) Seleksi 

alternatif dan penentuan strategi/program, (7) Penganggaran, (8) 

Pelaksanaan, dan (9) Monitoring dan evaluasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses 

perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu: 
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a. Pengenalan potensi dan masalah, 

b. Perumusan rancangan/tujuan, 

c. Pelaksanaan rencana. 

 

2.1.3. Manajemen Strategis 

Sejumlah definisi manajemen strategis diberikan oleh 

sejumlah pakar. Salah satu definisi tersebut diberikan oleh Certo 

& Peter (1990) yakni manajemen strategis sebagai sebuah proses 

yang berkelanjutan atau berulang-ulang di dalam organisasi agar 

secara keseluruhan memiliki keterpaduan dengan lingkungan 

eksternalnya. Menurut definisi tersebut manajer organisasi harus 

mengikuti sejumlah langkah secara bertahap, yakni: melakukan 

sejumlah analisis lingkungan, menetapkan arah organisasi, 

memformulasikan strategi organisasi, mengimplementasikan 

strategi organisasi dan melakukan sejumlah kontrol strategis. 

Di dalam definisi tersebut juga dijelaskan bahwa proses 

manajemen strategis adalah sebuah proses yang berkelanjutan, 

dia tidak pernah terhenti di dalam proses kehidupan organisasi. 

Proses berulang-ulang di dalam definisi tersebut 

mengindikasikan bahwa proses manajemen strategis dimulai dari 

langkah pertama dan berakhir dengan langkah terakhir, dan 

kemudian langkah terakhir ini akan menjadi input bagi langkah 

pertama, begitu seterusnya. Dengan demikian, manajemen 

strategis adalah terdiri dari sejumlah langkah yang selalu 

berulang dalam sebuah siklus manajemen organisasi. 

Definisi tersebut juga menegaskan bahwa tujuan dari 

manajemen strategis adalah untuk menjamin bahwa organisasi 

secara keseluruhan akan memiliki keterpaduan dengan 

lingkungan eksternalnya dimana dia melakukan operasinya. 

Lingkungan organisasi selalu mengalami perubahan, karena itu 

organisasi harus dimodifikasi sedemikian rupa dengan 

perubahan yang terjadi di lingkungannya agar tujuan yang telah 

ditetapkan bisa tercapai. 

Definisi lain diberikan oleh Hax & Majluf (1984) yakni 

manajemen strategis sebagai sebuah bentuk yang lebih maju dan 

lengkap dari sekedar berpikir secara strategis, karena dia 
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berusaha memperluas visi strategis melalui semua unit di dalam 

organisasi dan mencakup keterlibatan setiap sisi manajemen 

organisasi. Yang dimaksud dengan berpikir strategis adalah 

sebuah kemampuan kognitif dari seseorang  yang melibatkan 

pemikiran intuitif maupun rasional yang merupakan kombinasi 

dari otak kiri dan otak kanan manusia. Kenichi Ohmae (1982) 

meletakkan berpikir strategis sebagai sebuah kombinasi dari 

analisis yang bersifat rasional, yakni berdasarkan pada keadaan 

yang sesungguhnya dari sebuah fakta dan mengintegrasikannya 

melalui imaginasi dari semua item yang berbeda ke dalam pola-

pola yang baru dengan bantuan kekuatan otak yang bersifat 

nonlinear. Dengan demikian, berpikir strategis adalah ungkapan 

pikiran yang kreatif dan dibarengi dengan intuitif. Keduanya 

inilah yang dimanfaatkan oleh manajemen strategis untuk 

menjalankan manajemen organisasi. 

Definisi manajemen strategis yang mengkaitkannya dengan 

keputusan dan tindakan strategis dikemukakan oleh Glueck 

(1988) sebagaimana dikutip oleh Utomo & Tandelilin (1993) 

yakni manajemen strategis sebagai sebuah aliran keputusan dan 

tindakan yang menuju kepada pengembangan strategi-strategi 

yang efektif dalam rangka membantu mencapai tujuan 

organisasi. Di dalam proses manajemen strategis, para pembuat 

strategi bertanggung jawab dalam menentukan tujuan dan 

membuat keputusan-keputusan strategis. Keputusan strategis 

yang dimaksud adalah alat untuk mencapai tujuan. 

 

2.1.4. Perencanaan Strategis 

Perencanaan Strategis oleh Olsen dan Eddie (1982) 

didefinisikan sebagai “Sebuah langkah yang berdisiplin untuk 

membuat keputusan mendasar yang membentuk kondisi dan 

mengarahkan bagaimana menjadi organisasi(atau entitas lainnya), 

apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan 

mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti 

itu sesuai batas-batas konstitusionalnya.”  

Definisi ini menekankan tiga aspek yakni: Pertama, 

keputusan strategis adalah keputusan mendasar (fundamental) 
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dan bukan keputusan pada level rendah. Karena itu, 

perencanaan strategis mensyaratkan pengumpulan informasi 

secara luas dan eksplorasi terhadap sejumlah alternatif. Kedua, 

keputusan strategis dianggap sebagai keputusan yang 

mempengaruhi kondisi dan arah tindakan serta nasib organisasi 

secara keseluruhan di masa datang. Ketiga, terdapat 

keterbatasan ruang lingkup perencanaan strategis dari aspek 

politik dan perundang-undangan, dua hal yang membedakan 

dengan perencanaan strategis sektor swasta. Kendati demikian, 

perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan 

partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda 

serta membantu pembuatan keputusan secara tertib termasuk 

implementasinya (Bryson, 1999). 

 

2.1.5. Model Perencanaan Strategis 

Beberapa model Perencanaan Strategis dikemukakan oleh 

sejumlah pakar. Kendati langkah-langkah tersebut berbeda tetapi 

secara prinsipiil langkah-langkah tersebut memiliki beberapa 

kesamaan. Salah satu model paling awal dikemukakan oleh 

Olsen dan Eadie pada awal tahun 1980-an yang bersikeras 

bahwa perencanaan strategis bisa diletakkan dalam konteks 

organisasi publik. Tahap-tahap dalam perencanaan strategis 

adalah sebagai berikut: 

a. Formulasi misi dan tujuan oleh manajemen puncak yang 

dikembangkan ke dalam beberapa strategi dan target; 

b. Analisis lingkungan, terdiri atas identifikasi dan penilaian 

terhadap lingkungan eksternal baik pada saat ini maupun 

kemungkinan di masa datang yang harus diperhitungkan 

ketika merumuskan strategi organisasi; 

c. Penilaian terhadap profil internal dan sumber daya organisasi 

untuk menghasilkan informasi kekuatan dan kelemahan 

organisasi; 

d. Formulasi, evaluasi, dan seleksi strategi organisasi; 

e. Implementasi dan pengawasan dari rencana strategis. 

Model yang dikembangkan oleh Eadie dan Olsen di atas 

mirip dengan model Business Strategic Planning yang banyak 
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dikembangkan di dunia swasta. Model lain yang turut mewarnai 

Perencanaan Strategis untuk sektor publik adalah model yang 

dibuat oleh Osborne dan Gaebler (1992) sebagai berikut: 

a. Analisis terhadap situasi internal maupun eksternal; 

b. Diagnosis atau identifikasi isu-isu kunci yang dihadapi 

organisasi; 

c. Perumusan misi organisasi; 

d. Pernyataan tujuan dasar organisasi; 

e. Perumusan visi: keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai; 

f. Pengembangan strategi untuk merealisasikan visi dan tujuan; 

g. Pengembangan jadwal waktu untuk operasionalisasi strategi; 

h. Pengukuran dan evaluasi hasil. 

Model yang dikembangkan oleh Osborne dan Gaebler di 

atas berasumsi bahwa perencanaan strategis sebagai proses 

berlatih bagi sebuah organisasi atau masyarakat terhadap situasi 

kondisi masa datang, penentuan tujuan, pengembangan strategi, 

dan pengukuran hasil.  

Salah satu model favorit yang banyak dipergunakan oleh 

para pakar adalah model yang dibuat oleh John M.Bryson 

(1999). Model ini terdiri atas delapan langkah yakni: 

a. Memprakarsai dan menyetujui proses perencanaan strategis; 

b. Identifikasi mandat organisasi; 

c. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi; 

d. Penilaian terhadap lingkungan eksternal (peluang dan 

ancaman); 

e. Penilaian terhadap lingkungan internal (kekuatan dan 

kelemahan); 

f. Identifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi; 

g. Merumuskan strategi untuk mengelola isu; 

h. Penetapan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. 

 

2.1.6. Implementasi Strategi 

Implementasi strategi perlu didesain terlebih dahulu 

karena formulasi strategi yang berhasil belum tentu akan 

menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan apabila ternyata 

dalam implementasinya banyak terjadi penyimpangan. Untuk 
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mengimplementasikan sebuah strategi, maka ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan yakni: 

a. Tentukan corak dari target yang akan dicapai, misalnya:  

b. apa jenis layanan yang akan diberikan organisasi; 

c. seberapa luas skala layanan: internasional, nasional atau 

lokal; 

d. siapa kelompok pengguna layanan; 

e. apa hambatan yang mungkin akan dihadapi. 

f. Metode atau cara yang akan dipergunakan untuk 

mengoperasionalkan strategi. 

g. Lembaga atau organisasi apa yang akan dipilih untuk 

melaksanakan strategi. 

h. Siapa saja yang akan diberi tanggung jawab dalam 

melaksanakan strategi. 

i. Kapan strategi tersebut harus dilaksanakan. 

j. Hambatan yang mungkin akan dihadapi. 

 

2.1.7. Pengawasan/Evaluasi Strategis 

Pengawasan strategis adalah jenis khusus dari pengawasan 

organisasi yang memfokuskan pada monitoring dan evaluasi 

proses manajemen strategis agar berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. Tujuan dari pengawasan strategis ini adalah untuk 

membantu manajemen organisasi dalam mengidentifikasi 

kemungkinan penyimpangan yang telah dan akan terjadi selama 

proses implementasi strategis. Selain itu, pengawasan strategis 

juga dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi 

perencanaan strategis berikutnya terutama untuk menentukan 

apakah semua tahap dari proses manajemen strategis yang 

selama ini dilalui memadai, kompatibel dan berfungsi dengan 

baik. Langkah-langkah dalam membuat pengawasan strategis 

adalah sebagai berikut: 

a. Langkah pertama : Mengukur kinerja organisasi atau 

program 

Kinerja organisasi bisa diukur apabila sebelumnya pihak 

manajemen telah menentukan terlebih dahulu indikator 

kinerja organisasi atau program. Indikator-indikator inilah 
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yang dipakai sebagai dasar dalam menilai keberhasilan 

kinerja sebuah organisasi atau program yakni dengan 

membandingkan antara apa yang ingin dicapai dengan 

realitas keberhasilan. Metode pengukuran ini bisa secara 

kualitatif yakni dengan menjelaskan melalui kata-kata untuk 

mendeskripsikan capaian indikator yang dipergunakan 

sebagai dasar pengukuran. Sedangkan, pengukuran secara 

kuantitatif umumnya mempergunakan data-data yang berupa 

angka misalnya jumlah pelanggan dan persentase 

keberhasilan proyek. 

b. Langkah kedua: Membandingkan kinerja organisasi 

dengan visi, misi dan tujuan 

Setelah pengukuran dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah membandingkan antara apa yang berhasil dicapai 

dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Termasuk di dalamnya adalah standar minimum 

pencapaian sebuah program atau kegiatan. Dari sini akan 

bisa diketahui sejauhmana kemungkinan terjadinya 

penyimpangan dalam pelaksanaan strategi yang bisa 

mengancam tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi. 

c. Langkah ketiga: Melakukan tindakan perbaikan 

Ketika pengukuran telah dilakukan dan upaya 

membandingkannya dengan visi, misi dan tujuan organisasi 

juga telah dilakukan, maka langkah selanjutnya yang juga 

penting adalah melakukan tindakan perbaikan. Yang 

dimaksud dengan tindakan perbaikan ini adalah untuk 

mencegah penyimpangan yang lebih jauh maupun untuk 

mencegah berulangnya kesalahan yang sama terjadi pada 

langkah selanjutnya. 

 

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah 

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.  

2.2.1 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik  

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

disebutkan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-
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undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan 

tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 

kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat 

dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan 

rumusan dan keterbukaan.  

Selanjutnya disebutkan juga bahwa materi muatan 

Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus 

mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, 

kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, 

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 

ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian 

dan keselarasan. Selain mencerminkan asas sebagaimana 

dimaksud diatas, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat 

berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan 

Perundang-undangan yang berkaitan.  

Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan 

naskah akademik RPJMD Kabupaten Kudus 2018-2023, maka 

dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :  

a. Asas kejelasan tujuan  

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa 

setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Kudus tahun 

2018-2023 bertujuan :  

- Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan 

Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018-2023.  

- Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana 

Kerja Perangkat Daerah setiap tahun.  

- Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.  

- Sebagai pedoman pengendalian program dan kegiatan 

pembangunan periode tahun 2018-2023.  
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b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat  

Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan 

perundang-undangan harus di buat oleh lembaga negara atau 

pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang 

berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh 

lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Kudus tahun 

2018-2023  dibuat oleh Instansi Bappeda. Hal tersebut sesuai 

dengan Pasal 14 ayat 2 UU 25/2004, Pasal 5 ayat 1 PP 

8/2008, dan Pasal 14 ayat 1 Permendagri 86/2017 yaitu 

bahwa Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD dan RKPD.  

Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan 

pemerintahan yang melaksanakan tugas dan 

mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.  

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan  

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, 

hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-

benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 

dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. 

Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten Kudus tahun 

2018-2023 dibuat dengan mengacu pada UU 25/2004, PP 

8/2008 dan Permendagri 86/2017 terutama pada pasal 12 

ayat 2 yang menyebutkan bahwa RPJMD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 

memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, 

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program 

Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai 

dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJPD, RTRW dan RPJMN. 
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d. Asas dapat dilaksanakan  

Yang dimaksud asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap 

pembentukan peraturan perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan 

tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, 

maupun yuridis. Pembentukan Perda tentang RPJMD 

Kabupaten Kudus tahun 2018-2023  dibuat dengan harapan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional adalah 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. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen 

Rencana RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023  

diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun 

kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan 

pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha 

dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Kudus. 

e.  Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan  

Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan 

kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Pembentukan Perda tentang 

RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 dibuat dengan 

harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Kudus. Hal ini sesuai dengan UU 

25/2004 bahwa RPJMD merupakan salah satu bagian dan 

satu kesatuan di dalam tata cara perencanaan pembangunan 

yang terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan 

tahunan.  
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f. Asas kejelasan rumusan  

Yang dimaksud asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap 

peraturan perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga 

tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam 

pelaksanaanya. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten 

Kudus Tahun 2018-2023 dibuat sesuai dengan ketentuan 

dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 ayat 5 bahwa 

hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling 

sedikit memuat: 

a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kondisi Daerah; 

c. gambaran keuangan Daerah; 

d. permasalahan dan isu srategis Daerah; 

e. visi, misi, tujuan dan sasaran; 

f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan    

   Daerah; 

g. kerangka pendanaan pembangunan dan program  

   Perangkat Daerah; 

h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan 

i.  penutup. 

   g. Asas keterbukaan  

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa 

dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai 

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 

atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan 

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Perencanaan Pembangunan Daerah 

disusun dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut 

(Permendagri 86/2017 pasal 7):  
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- Teknokratik, menggunakan metoda dan kerangka berpikir 

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara 

fungsional bertugas untuk hal tersebut.  

- Partisipatif, dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.  

- Politis, yaitu penjabaran dari agenda-agenda pembangunan 

yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala 

daerah pada saat kampanye ke dalam rencana 

pembangunan jangka menengah.  

- Atas-bawah (top-down) dan Bawah-atas (bottom-up), yaitu 

menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses 

atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui 

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, 

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan 

Desa/Kelurahan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi 

pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan 

rencana pembangunan daerah.  

 

2.2.2 Asas Materi Muatan 

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam 

musrenbang diharapkan proses perencanaan dapat diketahui 

oleh semua stakeholder, sehingga tidak menutup kemungkinan 

bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan koreksinya 

demi perbaikan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten 

Kudus tahun 2018-2023. 

 Asas-asas di atas merupakan dasar berpijak bagi 

pembentukan peraturan perundang-undangan. Semua asas 

tersebut, harus terpatri dalam diri pembentuk peraturan dan 

penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang 

ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan 

harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi 

yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana 

yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 

2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yakni :  
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a. Asas pengayoman  

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi 

memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman 

masyarakat. Pembentukan Perda tentang RPJMD Kabupaten 

Kudus tahun 2018-2023  dibuat untuk mengayomi Peraturan 

Perundang-undangan perencanaan di bawahnya serta 

mensinkronkan ataupun menjabarkan Peraturan Perundang-

undangan perencanaan yang berada di atasnya. Hal ini dapat 

dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 yang menyebutkan bahwa RPJMD merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih 

yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan 

RTRW Kabupaten dengan memperhatikan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD 

Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.  

b. Asas kemanusiaan  

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi 

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 

penduduk Indonesia secara proporsional.  

c. Asas kebangsaan  

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang 

majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pembentukan Perda tentang RPJMD 

Kabupaten Kudus tahun 2018-2023  merupakan amanat UU 

25/2004 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa sistem 

perencanaan pembangunan nasional adalah kesatuan tata 

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan 

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, 

menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan 

daerah. Dengan demikian diharapkan perencanaan 
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pembangunan daerah tetap dalam satu kesatuan dengan 

sistem perencanaan pembangunan nasional dan dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

d. Asas kekeluargaan  

Yang dimaksud asas kekeluargaan adalah bahwa setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam 

setiap pengambilan keputusan. Sebagaimana yang diuraikan 

pada asas keterbukaan bahwa sebelum menjadi Perda 

tentang RPJMD, ada salah satu tahapan musyawarah yang 

harus dilalui yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) RPJMD. Pada Musrenbang inilah terjadi proses 

dimana seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan 

yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam 

rangka penyempurnaan Perda tentang RPJMD.  

e. Asas kenusantaraan  

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap 

materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa 

memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan 

materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat 

di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.  

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika  

Yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pembentukan Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Kudus 

tahun 2018-2023 merupakan amanat UU dalam rangka 

penyelenggaraan pembangunan. Namun demikian 

penyelenggaraan pembangunan tersebut harus selalu 

berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang 

tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan 
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pembangunan juga harus menjamin keserasian hubungan 

antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu 

membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar 

Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi 

daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi 

antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu 

memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap 

tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka 

mewujudkan tujuan negara.  

g. Asas keadilan  

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi 

muatan peraturan perundang-undangan harus mencer-

minkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga 

Negara.  

h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah  

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam 

hukum dan pemerintah adalah bawa setiap materi muatan 

peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang 

bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain 

agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.  

i. Asas ketertiban dan kepastian hukum  

Yang dimaksud asas ketertiban dan kepastian hukum adalah 

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-udangan 

harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan kepastian hukum.  

j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan  

Yang dimaksud asas keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan adalah bahwa setiap muatan materi peraturan 

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, 

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, 

masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.  

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hirarki 

Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas :  
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

3) Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang;  

4) Peraturan Pemerintah;  

5) Peraturan Presiden;  

6) Peraturan Daerah Provinsi dan;  

7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

Kekuatan hukum masing-masing Peraturan Perundang-

undangan di atas sesuai dengan hirarkinya. Masing-masing 

diakui keberadaaanya dan mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk 

berdasarkan kewenangan.  
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BAB  III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN  

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-undangan Lain Dalam Penyusunan 

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 

Penyusunan Dokumen Rencana Pembanunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 tidak bisa terlepas dari 

Peraturan perundangan yang lain yang mendukung dan bersinggungan 

langsung dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan 

dan indikator kinerja yang multi dimensi dan multi sektoral baik 

ditingkat pusat maupun daerah.  

 

3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait.  

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan 

Daerah.  

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah 

diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan 

nasional yang berisikan rencana-rencana pembangunan jangka 

panjang, jangka menengah dan tahunan. Hal ini ditegaskan 

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah  

Di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang 

pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan 

keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan 

pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara 

dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/ bupati/ 

walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola 

keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam 

kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan 
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tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan 

daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota 

bertanggungiawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai 

bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.  

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan kewenangan 

Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan 

uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan 

keuangan daerah.  

 

3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan 

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 permerintahan di pusat dan daerah dengan 

melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan 

nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan 

untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :  

a. Pendekatan politik. Hal ini dikarenakan rakyat dipandang 

memilih Presiden/Kepala Daerah berdasarkan program-

program pembangunan yang ditawarkan sehingga 

perencanaan pembangunan merupakan penjabaran dari 

agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan 

Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam 

RPJMN/D. 

b. Pendekatan teknokratik. Yaitu bahwa perencanaan 

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka 
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berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara 

fungsional bertugas untuk hal tersebut. 

c. Pendekatan partisipatif. Yaitu bahwa perencanaan 

dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan terhadap pembangunan. Keterlibatan 

mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan 

menciptakan rasa saling memiliki. 

d. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas 

(bottom-up). Pendekatan ini 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/kelurahan. 

Proses pertama adalah penyiapan rancangan rencana 

pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan 

terukur. Kedua, masing-masing instansi pemerintah 

menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada 

rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Ketiga, 

adalah dengan melibatkan masyarakat (stakeholders) dan 

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-

masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan 

pembangunan. Sedangkan yang keempat adalah penyusunan 

rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya 

kelima adalah penetapan rencana menjadi produk hukum 

sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.  
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Tabel 3.1 
Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 

No Peraturan Perundang - undangan Pasal Isi Pasal 

1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Pasal 1 angka 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah 

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

 Pasal 5 ayat 2 RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, 

memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan 

umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam 

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

  Pasal 9 ayat (2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: 

a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; 

b. Penyiapan rancangan rencana kerja; 

c. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan 

d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 

  Pasal 14 ayat (2) Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, 

misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan 

umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. 

 

 

  Pasal 15 ayat 4 Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan 

Renstra-SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. 

  Pasal 16 ayat (2) Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti 

oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat. 

 

  Pasal 16 ayat (4) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah. 
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No Peraturan Perundang - undangan Pasal Isi Pasal 

  Pasal 17 ayat (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), 

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. 

 

  Pasal 18 ayat (2) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil 

Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). 

 

  Pasal 19 ayat (3) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah Kepala Daerah dilantik. 

 

2 Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 

tentangRencana Pembangunan 

JangkaPanjangNasionalTahun 2005-

2025 

Pasal 1 angka 4 Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM 

Daerah adalah dokumen 

Perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP 

Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. 

  Pasal 6 ayat 3 RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan 

RPJM Nasional. 

 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 1 angka 28 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 Pasal 260 ayat (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah 

sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 

 Pasal 261 ayat (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, 

politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. 
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No Peraturan Perundang - undangan Pasal Isi Pasal 

 Pasal 263 ayat (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: 

a. RPJPD; 

b. RPJMD; dan 

c. RKPD. 

  Pasal 263 ayat(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, 

misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat 

Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada 

RPJPD dan RPJMN. 

  Pasal 264 ayat(4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah 

terpilih dilantik. 

  Pasal 264 ayat(5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana di aksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat 

diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan 

perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat. 

  Pasal 265 RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah. 

  Pasal 267 ayat(2) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui 

bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh 

bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama 

disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. 
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No Peraturan Perundang - undangan Pasal Isi Pasal 

  Pasal 272ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada  RPJMD. 

  Pasal 277 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan,  pengendalian dan evaluasi 

pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang  RPJPD dan RPJMD, 

serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD  diatur dengan peraturan Menteri. 

4 PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 

2008 tentangTahapan, Tata Cara 

Penyusunan, 

PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRe

ncanaPembangunan Daerah 

Pasal 1 angka 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

 

 Pasal 2 ayat (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem 

perencanaan pembangunan nasional. 

 Pasal 2 ayat (3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan 

rencana pembangunan daerah. 

 

  Pasal 3 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, 

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. 

 

  Pasal 4 ayat (1) Rencana pembangunan daerah meliputi: 

a. RPJPD; 

b. RPJMD; dan 

c. RKPD. 

 

  Pasal 4 ayat(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan 

tahapan: 

a. Penyusunan rancangan awal; 

b. Pelaksanaan Musrenbang; 

c. Perumusan rancangan akhir; dan 

d. Penetapan rencana. 
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No Peraturan Perundang - undangan Pasal Isi Pasal 

  Pasal 11 (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD. 

(2) RPJMD memuat visi, misi  dan program kepala daerah. 

(3) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM 

Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. 

 

  Pasal 12 (1) Kepala SKPD menyusunRancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).  

(2) RancanganRenstra-SKPD disampaikanoleh Kepala SKPD kepada Bapppeda.  

(3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD 

dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.  

 

  Pasal 13 (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana 

dimaksud dalamPasal 12 ayat (3). 

(2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikut sertakan pemangku 

kepentingan. 

(3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan 

dan penyepakatan rancangan RPJMD. 

(4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 

  Pasal 14 (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil 

Musrenbang. 

(2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala  Daerah. 

 

  Pasal 15 (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri. 

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah 

kepala daerah dilantik. 
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No Peraturan Perundang - undangan Pasal Isi Pasal 

(3) Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan kepada Menteri. 

(4) Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota disampaikan kepada gubernur 

dengan tembusan  kepada  Menteri. 

  Pasal 16 ayat(2) Bupati / walikota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota 

kepada masyarakat. 

 

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah 

Pasal 2 Ruang lingkup meliputi  

a. tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah; 

b. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD 

c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD 

 Pasal 4 Prinsip – prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: 

a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 

b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan 

peran dan kewenangan masing-masing;  

c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;  

d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing 

Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional 

  Pasal 5 Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara: 

a. transparan; 
b. responsif; 

c. efisien; 

d. efektif; 

e. akuntabel; 

f. partisipatif; 
g. terukur; 

h. berkeadilan; 

i. berwawasan lingkungan; dan 

j. berkelanjutan 
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No Peraturan Perundang - undangan Pasal Isi Pasal 

  Pasal 7 Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan: 

a. teknokratis; 

b. partisipatif; 

c. politis; dan 

d. atas - bawah dan bawah – atas. 

  Pasal 11 ayat (2) Rencana pembangunan Daerah terdiri atas : 

a. RPJPD 

b. RPJMD 

c. RKPD 

  Pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah terdiri dari : 
a. Renstra Perangkat Daerah; dan  

b. Renja Perangkat Daerah. 

 

  Pasal 12 RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 memuat: 

a. visi, misi, dan program kepala daerah; 

b. tujuan 

c. sasaran 

d. strategi  

e. arah kebijakan; 

f. pembangunan daerah; 

g. keuangan daerah; 

h. program perangkat daerah disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 

jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW 

dan RPJMN. 

 

  Pasal 14 a. BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.  

b. BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat 

Daerah dan pemangku kepentingan.  

c. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan berbasis pada e-planning 
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No Peraturan Perundang - undangan Pasal Isi Pasal 

  Pasal 70 Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan  Daerah tentang RPJMD 

kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah 

kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik. 
Evaluasi RPJMD dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah 

dilantik 

  Pasal 72 RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah digunakan sebagai instrumen 

evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah 

 

6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 

2009  

Pasal 6 RPJP Daerah menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJP 

Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan dalam kurun waktu 

Tahun 2005-2025 

7 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 

Pasal 3 RPJPD Kabupaten Kudus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten 

Kudus yang memuat visi, misi, dan Program Bupati; 

RPJPD Kabupaten Kudus disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD 

Provinsi Jawa Tengah; 

RPJMD Kabupaten Kudus disusun dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD 

Provinsi Jawa Tengah 

RPJMD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam RKPD 

Kabupaten Kudus yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 

 

4.1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis merupakan argumentasi yang memberikan 

dasar bahwa peraturan yang disusun telah mempertimbangkan 

pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang menggambarkan 

suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia. Gambaran suasana 

kebatinan dan falsafah bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila dan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan 

dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila sebagai 

landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, 

yang meliputi: 

a. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain 

mencakup tanggungjawab bersama dari semua golongan beragama 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus 

menerus dan bersama-sama meletakan landasan spiritual, moral 

dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai 

pengamalan Pancasila. 

b. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang antara 

lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi 

warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan 

ketidakadilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam 

pembangunan nasional. 

c. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang atara lain mencakup 

peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan 

manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa 

kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkukuh 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

d. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/ Perwakilan, yang antara 

lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan 

sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara 
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stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan 

tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat 

dalam proses politik. 

e. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, 

yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan 

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan 

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada 

terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas kekeluargaan. 

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi 

pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 

seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman 

pembangunan, baik pembangunan nasional maupun daerah. 

Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu 

golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan 

masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai 

perbaikan tingkat hidup yang berakeadilan sosial, yang menjadi tujuan 

cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan 

secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan 

berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam 

rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan 

bangsa lain yang telah maju.  

Proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum 

musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan 

melibatkan unsur-unsur OPD dan pelaku pembangunan. RPJMD ini 

menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas 

pasangan bupati dan wakil bupati terpilih ke dalam program 

pembangunan selama lima tahun ke depan. Matriks rencana program 

pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen rancangan 

akhir RPJMD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku 

pembangunan di Kabupaten Kudus, dengan tetap memperhatikan 

kebijakan dan program strategis nasional dan Provinsi Jawa Tengah.  
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Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk 

menjaga agar visi dan misi pasangan bupati dan wakil bupati terpilih 

dapat tercapai dalam lima tahun mendatang maka perlu disusun 

kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan 

menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan 

pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2018-2023.  

 

4.2. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, 

politik, hukum dan budaya yang muncul di tengah-tengah masyarakat. 

Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai 

konsekuensi dari proses interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat 

selalu mengalami perubahan, maka tentu perda yang dilahirkan harus 

melihat realitas sosial dan responsif terhadap perubahan yang 

berkembang saat ini dan masa mendatang. 

Fakta selama ini membuktikan bahwa secara umum dalam proses 

perjalanan pembangunan dari masa ke masa harus memiliki visi, misi 

dan program yang jelas sebagai kerangka acuan atau pedoman bagi 

pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah 

daerah memiliki peran yang sangat strategis, sesuai dengan dengan 

kewenangan yang dimiliki, dalam membangun dan mengembangkan 

berbagai potensi yang tersedia. Segenap potensi tersebut harus 

didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan 

kesejahteraan masyarakat.  Tanpa visi, misi, tujuan dan arah yang jelas 

dalam pembangunan, maka cenderung menimbulkan 

kekurangpercayaan masyarakat akan political will dari pemerintah 

sendiri untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan 

masyarakat. 

Mekanisme perencanaan disusun sesuai Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Pemerintah berkewajiban menyusun pedoman 

yang memuat substansi kebijakan arah pembangunan melalui berbagai 

tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur 

pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah 
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satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat 

jangka menengah pada tataran wilayah kabupaten yaitu RPJMD 

Kabupaten Kudus. RPJMD ini merupakan salah satu bentuk dokumen 

perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan 

pembangunan daerah lima tahun ke depan berdasarkan visi dan misi 

bupati dan wakil bupati terpilih.  

RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program 

dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi 

perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bermuara pada bagaimana 

memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan 

daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Ranperda tentang 

RPJMD Kabupaten Kudus dengan harapan penetapan Perda tersebut 

dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapai tujuan 

pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus periode 2018-2023.  

 

4.3. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023  

sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah;  

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82); 

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

i. Peraturan Pemerintah  Nomor  38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

k. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2015-

2019; 

l. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 517); 

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
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Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);  

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  

Kabupaten Kudus Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kudus Nomor 113); 

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis diatas, Ranperda 

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 perlu segera disusun dan 

ditetapkan dalam bentuk Perda RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-

2023, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Hal ini 

sangat dibutuhkan sebagai produk kebijakan daerah mengingat 

urgensinya dalam memberikan arah pengembangan daerah dan target 

yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, serta menjadi 

pedoman langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan 

tercapai. 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI 

MUATAN PERATURAN DAERAH 

 

5.1. Ketentuan Umum 

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup 

materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah 

dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023. 

 

5.2. Materi Yang Akan Diatur 

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Kudus tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: 

BAB I  Ketentuan Umum  

BAB II Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah 

BAB III Pengendalian dan Evaluasi RPJMD 

BAB IV Perubahan RPJMD 

BAB V Ketentuan Peralihan 

BAB VI Ketentuan Penutup 

 

5.3. Ketentuan Peralihan 

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2023 - 2028 belum diundangkan, 

maka penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD dan 

RPJPD serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1. Kesimpulan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah panduan bagi pelaksanaan 

pembangunan selama 5 (lima) tahun dan satu tahun transisi ke depan 

dengan Visi “Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, 

Cerdas dan Sejahtera”. Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang 

terejawantahkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023, tidak terlepas dari peran Jajaran Pemerintah Kabupaten 

Kudus dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan, kesungguhan 

dan rasa tanggung jawab sangat diperlukan oleh seluruh pemangku 

kepentingan daerah.  

RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 sebagai bagian dari 

pentahapan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, merupakan 

jalan bagi terwujudnya cita-cita RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-

2025 yaitu: “Kudus yang Religius, Maju dan Adil”. Hal tersebut 

sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki 

untuk terlibat di dalam pelaksanaan program–program pembangunan 

yang ada dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang 

telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD harus 

dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta 

mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan 

mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan.  

Proses penyusunan RPJMD telah sesuai dengan proses 

perencanaan pembangunan sebagaimana amanah Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2004 yang menganut lima pendekatan dalam seluruh 

rangkaian perencanaan yaitu pendekatan politik, pendekatan 

teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (top-

down), dan pendekatan bawah-atas (bottom-up). 

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan telah diamanatkan 

dalam peraturan perundangan Republik Indonesia, tepatnya tertuang 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat 
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suatu penetapan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk 

menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Ini berarti bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah adalah 

amanat undang-undang sehingga secara yuridis penting dan harus 

dilakukan.  

Naskah akademik ini secara keseluruhan merekomendasikan 

perlunya penyusunan Perda tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 

2018-2023 sebagai pedoman perencanaan pembangunan serta target 

yang harus dicapai selama periode Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

2018-2023.  

 

6.2. Saran 

 Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 segera 

diagendakan untuk dibahas dan disusun dan ditetapkan sesuai amanat 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. 


