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Salah satu dampak otonomi daerah adalah pemekaran wilayah. 
Pemekaran wilayah merupakan solusi bagi percepatan pembangunan 
daerah. Dengan pemekaran wilayah, dana lebih banyak mengucur ke 
daerah, sarana-prasarana lebih cepat dibangun, pelayanan 
pemerintah lebih dekat kepada masyarakat. 

Meskipun demikian, tidak semuanya berjalan mulus. Hasil evaluasi 
Departemen Dalam Negeri (Depdagri) juga menunjukkan adanya 
gejala tersebut. Sebab itu, dengan terbentuknya Kabupaten 
Pesawaran kita semua ikut bertanggung jawab untuk memajukannya 
sebagaimana harapan terhadap pemekaran wilayah. 

Kabupaten Pesawaran memulai langkah pembangunannya dengan 
pelaksanaan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) 
untuk pertama kalinya. Musrenbang 2008 dimaksudkan menyusun 
rencana pembangunan 2009. 

Untuk itu, dalam rangka ikut memajukan Pesawaran mari kita ikut 
sumbang saran. Sebagai daerah yang baru memulai 
pembangunannya, sebaiknya dimulai dengan memberikan kerangka 
dasar pembangunan Pesawaran. 

Arah Pembangunan 

Kerangka dasar ini memberikan landasan dan arah bagi 
pembangunan Pesawaran di masa depan sehingga berjalan dengan 
baik dan efektif. Dengan demikian, percepatan pembangunan benar-
benar dapat terwujud. 
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Apa kerangka dasar pembangunan itu? Kerangka dasar itu meliputi 
perencanaan dan pemerintahan. Beruntunglah Pesawaran yang baru 
akan memulai pembangunannya sehingga sejak awal dapat 
mempersiapkannya dengan baik. Itulah sebabnya kerangka dasar 
yang pertama adalah perencanaan dan pemerintahan. Perencanaan 
ini melipti perencanaan pembangunan dan tata ruang. 

Perencanaan pembangunan terdiri dari RPJP (rencana pembangunan 
jangka panjang) dan RPJM (rencana pembangunan jangka 
menengah). Sebab itu, hendaknya perencanaan pembangunan ini 
dapat disiapkan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik tidak 
semata karena disusun dengan dasar-dasar ilmiah, tapi yang utama 
adalah aspiratif dan menjadi kebutuhan bersama semua pihak (stake 
holders). 

Dalam konteks ini, yang ada bukan visi yang baik, melainkan visi 
yang tepat-relevan. Perencanaan tata ruang dimaksudkan mewadahi 
rencana pembangunan yang sudah disepakati. Sebab itu, tata ruang 
bersifat pengendali terhadap kegiatan pembangunan baik yang 
bersifat fisik maupun nonfisik. 

Itulah sebabnya tata ruang juga harus disusun sebagai komitmen 
bersama untuk memajukan Pesawaran. Di sini, sekali lagi 
perencanaan tata ruang harus manjadi kebutuhan bersama dan 
dipersiapkan "bersama" tanpa mengurangi dimensi "akademik"-nya. 

Perencanaan pembangunan dan tata ruang ini harus diturunkan lagi 
menjadi lebih khusus dan operasional, yaitu dalam bentuk 
masterplan. Tentu saja masterplan dibatasi pada hal-hal yang 
dianggap strategis. 

Pada bidang infrastruktur misalnya dibuat masterplan transportasi 
sehingga baik dalam jangka menengah bahkan jangka panjang sudah 
dapat dipetakan tahapan (road map) kerja yang harus dilakukan 
sesuai dengan prioritas dan kemampuan yang ada. 

Dalam konteks ini misalnya, masterplan transportasi sudah 
dikaitkan dengan strategi pengembangan wilayah. Selintas berdasar 
pada bentangan wilayahnya yang memanjang dan kondisi kecamatan 
masing-masing, dapat dibentuk tiga pilar pengembangan yang 
menjadi penggerak pembangunan wilayah, yaitu Padang Cermin, 
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Gedongtataan, dan Tegineneng. Tentu saja ini baru hipotesis yang 
perlu didukung analisis yang lebih lengkap dan mendalam. 

Pada bidang pertanian misalnya, sesuai dengan potensi adalah 
pengembangan jagung. Masterplan jagung tidak hanya memuat 
rencana pengembangan produksi jagung tapi juga sudah menyentuh 
pengembangan industri pengolahannya. 

Berdasar pada pohon industrinya, jagung dapat diolah menjadi 
alkohol atau bioetanol yang merupakan bahan bakar nabati (BBN) 
sebagai pengganti BBM (bensin). Dapat juga diolah menjadi tepung 
sebagai bahan makanan atau bahkan menjadi pakan ternak. 

Dalam konteks ini, masterplan jagung juga menyentuh strategi 
pengembangan ekonomi wilayah. Sebagai sentra jagung, dapat 
dikembangkan peternakan sapi yang mengonsumsi limbah pohonnya 
ataupun peternakan ayam yang mengonsumsi pakan ternak. 

Dengan demikian, melalui perencanaan ini kita sudah dapat 
membayang-bayangkan Pesawaran di masa depan dengan berbagai 
kemajuan dan pecapaiannya. 

Kerangka Dasar 

Sedangkan kerangka dasar bidang pemerintahan menyangkut 
perencanaan perkantoran dan manajemen. Perencanaan perkantoran 
meliputi masterplan kantor pemda dan kecamatan sehingga dapat 
disusun ruang lingkup dan tahapan pembangunannya. Perkantoran 
merupakan prasyarat bagi kinerja pemerintahan sehingga harus 
disiapkan dengan sebaik-baiknya melalui perencanaan yang lengkap 
dan terukur. 

Perencanaan manajemen meliputi aparatur, organisasi, dan 
kebijakan serta sarana dan prasarana. Perencanaan aparatur 
meliputi kebutuhan dan kualifikasi pegawai sehingga berimplikasi 
pada penyiapan pola rekruetmen, promosi, dan diklat. 

Perencanaan organisasi meliputi penyusunan struktur dan 
mekanisme kerja sehingga berimplikasi pada perencanaan aparatur 
dan sarana dan prasarana. Perencanaan kebijakan meliputi 
mekanisme pengambilan kebijakan dan kualitas kebijakan sehingga 
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berimplikasi pada penyiapan data base, sistem informasi, dan 
perencanaan serta pengawasan. 

Perencanaan sarana dan prasarna meliputi jumlah dan jenisnya 
sehingga berimplikasi pada penyiapan sistem pengadaan dan 
perawatan, standar fasilitas jabatan, dan pengelolaan aset. Dengan 
demikian, kita dapat membayangkan bagaimana kondisi dan kinerja 
pemerintahan di masa depan. 

Artinya, Pesawaran harus memulai pembangunan dengan 
membangun kerangka dasar pembangunannya. Sepertinya ini 
sederhana, tapi sangat berarti bagi kelancaran dan efektivitas 
pembangunan. 

Sepertinya ini tidak berdampak langsung, tapi ini akan mempercepat 
hasil pembangunan. Sepertinya ini pemborosan, tapi ini akan 
mengefisienkan pengeluaran-belanja. Sepertinya ini tidak langsung 
bersentuhan dengan masyarakat, tapi ini justru memastikan 
kesejahteraan masyarakat. Selamat membangun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


