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• Perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan
pada fakta, data dan informasi kongkret.

• Perencanaan merupakan suatu kegiatan mental yang 
memerlukan pemikiran, imajinasi dan kemampuan
melihat masa depan.

• Perencanaan merupakan proses mengarahkan kegiatan 
manusia dan sumber daya alam dengan berorientasi ke 
masa depan (Branch,1983).

• Perencanaan sebagai upaya untuk merumuskan apa yang 
sesungguhnya ingin dicapai organisasi serta bagaimana
sesuatu yang ingin dicapai diwujudkan melalui
serangkaian pilihan.

Terminologi



• Memberikan arahan terhadap pembangunan

• Meminimalisasi ketidakpastian

• Mengoptimalkan sumber daya

• Mengurangi inefisiensi

• Standar kualitas

• Harmonisasi pemangku kepentingan

Manfaat Perencanaan



• Pengaruh politis terlalu besar
• Tersentralisasi
• Tidak berdasarkan fakta (evidence based)
• Tidak realistis
• Ketidaksiapan (kapasitas) aparatur pelaksana
• Kurang partisipatif dan tidak ada dukungan dari 

masyarakat.
• Kekeliruan paradigma (filosofis) tidak sesuai dengan 

kondisi lokal
• Tidak terintegrasi dengan kebutuhan dan perubahan

Kegagalan Perencanaan



• Partisipatif: masyarakat memperoleh hasil langsung
dari perencanaan

• Kesinambungan: menjamin keberlangsungan dan
kesesuaian dengan kebutuhan pembangunan.

• Holistik: masalah perencanaan harus dipandang 
sebagai keseluruhan (ragam aspek)

• Adaptif: sistem yang mampu berubah sesuai dengan 
tuntutan jaman.

• Integratif: mendorong kerjasama lintassektor/wilayah 
dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Keberhasilan Perencanaan



Corak Perencanaan

• Perencanaan induk (master planning) adalah
model yang paling tua berdasarkan kajian satu
disiplin. 

• Perencanaan komprehensif adalah model 
perencanan berdasarkan kajian multi disiplin.

• Perencanaan strategis adalah model 
perencanaan inovasi dan perubahan.



Sifat Perencanaan

• Substantif (Sektoral-teknokratis)

• Kewilayahan

• Cross-cutting (lintas sektor-wilayah)

• Mainstreaming (Pengarusutamaan)



Rencana Induk

Rencana Komprensif

Rencana Strategis

Masa Depan
“PASTI”

Masa Depan
“TIDAK PASTI”



Proses Perencanaan

Politis

PartisipatifTeknokratis
Menggunakan
Metode dan
kerangka berfikir
ilmiah olehlembaga
atau satuan kerja
secara fungsional

Dilaksanakan
dengan melibatkan
seluruh pemangku
kepentiingan
melalui
Musrenbang

Proses politik melalui
penjabaran visi dan misi
serta konstituen dalam
legislatif



Perencanaan Terpadu



Lingkup Perencanaan (UU25/2004)



Alur Perencanaan Pembangunan
(UU25/2004)


