
Laporan Lapangan Kabupaten Sumedang 

STUDI ANALISIS PRAKTIK PENYELENGGARAAN 
MUSRENBANG DI DAERAH 

 

 

Praktik Musyawarah Perencanaan Pembngunan di 

Kabupaten Sumedang: 

Inovasi yang Memberikan Harapan 

 

 

 

Oleh: 

Saeful Muluk (INISIATIF) 

Ria R. Djohani (SDM/FPPM) 

 

 

 

 

 

 

 

2007 



Daftar Isi 

1. Pendahuluan .............................................................................................1 

2. Mekanisme dan Tatacara Penyelenggaraan Musrenbang ........................1 
2.1 Musrenbang Desa .............................................................................................. 3 
2.2 Musrenbang Kecamatan ..................................................................................... 4 
2.3 Forum SKPD ...................................................................................................... 5 
2.4 Musrenbang Kabupaten...................................................................................... 7 

3. Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang ...........................................9 

4. Pengambilan Keputusan dalam Musrenbang............................................9 

5. Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat .................................. 11 

6. Isu-Isu Kritis Dalam Pelaksanaan Musrenbang..................................... 11 

7. Catatan Akhir ......................................................................................... 15 
 

 

 i



11..  PPeennddaahhuulluuaann  

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten 

Sumedang dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 tentang Prosedur 

Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Perda ini diklaim sebagai 

yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang mengintegrasikan sistem perencanaan dan 

penganggaran. Menurut ketentuan ini, musrenbang didefinisikan sebagai forum antarpelaku 

dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah 

dimaksud mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan 

daerah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. 

Proses perencanaan itu sendiri menghasilkan berbagai rencana pembangunan daerah yaitu 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra 

SKPD), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Seluruh hasil 

perencanaan tersebut terkait satu sama lain dalam suatu sistem perencanaan daerah dan 

menjadi dasar bagi penyusunan anggaran daerah. 

Konteks perencanaan yang dikaji dalam tulisan ini dibatasi pada penyelenggaraan 

musrenbang tahunan di Kabupaten Sumedang. Musrenbang tahunan merupakan insturumen 

utama dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana proses 

dan dinamika penyelenggaraan musrenbang di daerah sehingga menghasilkan suatu rencana 

kerja pemerintah yang secara substansi dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. 

22..  MMeekkaanniissmmee  ddaann  TTaattaaccaarraa  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  MMuussrreennbbaanngg  

Pelaksanaan musrenbang di Kabupaten Sumedang dilakukan secara berjenjang dari tingkat 

desa hingga kabupaten yang berjalan sekurang-kurangnya 3 bulan. Secara umum tahapan 

musrenbang di Kabupaten Sumedang tidak berbeda dengan daerah lain. Yang mungkin 

membedakan dengan daerah lain adalah adanya proses pendahuluan dalam bentuk 

penyepakatan antara Bupati dan DPRD mengenai Pagu Indikatif. Pagu Indikatif 

adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 

diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran 
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kecamatan. Pagu Indikatif ini ada dua jenis yaitu Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif 

Kecamatan. 

Pagu Indikatif Sektoral adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 

kepada SKPD dan penentuan alokasinya ditentukan oleh mekanisme teknokratik SKPD 

dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program. Sedangkan Pagu Indikatif 

Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD 

yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui 

Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program. 

Secara umum tahapan penyelenggaran musrenbang di Kabupaten Sumedang dapat dilihat 

dari gambar berikut: 

Musrenbang 

Desa

Musrenbang 

Kecamatan

Musrenbang 

Kabupaten 

Tahunan 

Forum SKPD

Usulan Kegiatan 

Masyarakat Desa 

Usulan Kegiatan 

Wilayah Kecamatan 

Rancangan Awal 

Renja SKPD 

Rancangan  

Renja SKPD 

Rancangan 

RKPD 

Penyempurnaan 

& Penetapan 

Rancangan RKPD 

Perbup 

RKPD 

Nota Kesepakatan 

Pagu Indikatif 

Hasil Musrenbang 

Tahunan 

 

 

Tatacara atau proses penyelenggaraan musrenbang di setiap tingkatan terbagi pada tiga 

tahapan yaitu Pra Musrenbang, Pelaksanaan Musrenbang, dan Paska Musrenbang. Kegiatan 
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utama dalam tahap Pra Musrenbang menyiapkan rancangan dokumen rencana pembangunan 

yang akan dibahas dalam Pelaksanaan Musrenbang. Proses penyusunan rancangan dokumen 

tersebut di setiap tahapan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Pada tingkat desa, 

pendekatan yang digunakan lebih bersifat partisipatoris. Pada tingkat kecamatan, meski 

partisipatif tetapi lebih elitis karena hanya diikuti oleh para Kepala Desa. Sementara pada 

tingkat SKPD dan Kabupaten, proses persiapan itu lebih bersifat teknokratis.  

Sementara itu, karakteristik pelaksanaan musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan, dan 

kabupaten umumnya lebih merupakan kegiatan seremonial. Kegiatan musrenbang belum 

menjadi sebuah wahana atau forum yang deliberatif dan membangkitkan kesadaran berbagai 

pihak mengenai kepentingan bersama dan persoalan pembangunan yang sesungguhnya di 

daerah. Yang terjadi justru, musrenbang merupakan wahana untuk menunjukkan ego sektor 

atau wilayah masing-masing peserta. 

Adapun kegiatan Paska Musrenbang merupakan kegiatan perumusan hasil musrenbang yang 

akan dijadikan bahan bagi proses musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi dan kegiatan-

kegiatan penyempurnaan dokumen perencanaan.  

2.1 Musrenbang Desa 

Musrenbang desa merupakan tahap pertama dalam penyusunan perencanaan tahunan di 

Kabupaten Sumedang. Musrenbang Desa menghasilkan keluaran berupa daftar usulan 

kegiatan masyarakat dan penetapan 3 orang delegasi musrenbang desa. Musrenbang Desa 

merupakan tahapan perencanaan tahunan yang memberikan peluang relatif besar bagi 

munculnya sebuah musyawarah pembangunan yang sesungguhnya. Pada musrenbang desa, 

peluang mendiskusikan persoalan-persoalan pembangunan dan keterlibatan berbagai 

kelompok masyarakat secara relatif dapat dilakukan. Kasus pelaksanaan musrenbang desa di 

Desa Bongkok Kecamatan Paseh menunjukkan praktik musrenbang yang relatif ideal.  

Penyelenggaraan musrenbang di Desa Bongkok dilakukan dalam tiga tahapan yaitu pra-

pelaksanaan-paska musrenbang desa. Pra musrenbang desa merupakan proses persiapan 

dalam bentuk pengumpulan data dan usulan kegiatan yang dilakukan melalui diskusi-diskusi 

di setiap RW. Untuk menyelenggarakan proses ini, Kepala Desa Bongkok membentuk sebuah 

tim yang ditugaskan memfasilitasi proses dan merumuskan hasil-hasilnya. Tim ini terdiri dari 

unsur Desa, LPM dan BPD. Tim ini berkeliling ke setiap RW untuk memfasilitasi diskusi RW. 

Dalam diskusi yang diselenggarakan dari mesjid ke mesjid ini relatif memberi peluang akses 

bagi berbagai kelompok masyarakat di tingkat desa termasuk kelompok perempuan. Proses 

diskusi RW umumnya diikuti oleh warga dan tidak sekadar diwakili oleh RT-nya masing-

masing. Sekitar 50-60 orang penduduk terlibat dalam diskusi ini. Proses ini berlangsung relatif 

panjang yaitu selama 11 malam dan relatif mampu mengangkat berbagai persoalan 
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masyarakat pada tingkat yang paling rendah. Secara substansi, berbagai persoalan dan 

usulan kegiatan solusinya diklasifikasi kepada 2 kelompok yaitu persoalan dan usulan 

kegiatan pada tingkat RW yang dilaksanakan secara swadaya dan persoalan serta usulan 

kegiatan pada tingkat desa yang akan diusulkan kepada desa dan kecamatan. Sekdes dan 

LPM sekaligus berperan sebagai tim perumus dan menyusun hasil-hasil diskusi RW menjadi 

bahan yang akan dibahas dalam musrenbang desa.  

Pelaksanaan musrenbang desa berjalan sehari dan diikuti oleh sekitar 70 orang peserta terdiri 

dari unsur perwakilan setiap RW, Pemerintah Desa, BPD, dan stakeholders desa lainnya. 

Proses pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi oleh tim pelaksana yang terdiri dari sekdes dan 

LPM. Pelaksanaan musrenbang desa mengagendakan dua acara pokok yaitu pembahasan 

hasil diskusi RW dan pemilihan delegasi desa. Pembahasan hasil diskusi RW dimaksudkan 

untuk memilah usulan RW ke dalam 2 kelompok besar yaitu usulan yang masuk dalam 

Rencana Kerja Pemerintah Desa dan usulan yang akan dibawa pada musrenbang tingkat 

kecamatan. Pertimbangan pokok dalam pemilahan ini adalah besaran nilai kegiatan bukan 

pada kewenangan. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya besar (biasanya jalan desa) 

dan tidak bisa dibiayai oleh Dana Alokasi Umum Desa (DADU) biasanya menjadi kegiatan 

yang diusulkan di kecamatan. Keputusan mengenai kegiatan mana yang jadi prioritas untuk 

dimasukkan ke dalam RKPDes dan ke kecamatan dibahas dalam rapat tim perumus setelah 

musrenbang desa dilakukan. 

Beberapa catatan mengenai praktik musrenbang desa dari sisi proses dan substansi yang 

layak diperhatikan untuk meningkatkan kualitas musrenbang antara lain: 

• Kuatnya ego wilayah (dusun). Peserta menonjolkan masalah di wilayahnya masing-

masing daripada masalah strategis pada tingkat desa yang menjadi permalahan 

bersama. 

• Perlu teknik/format untuk menentukan skala prioritas desa yang memadai tapi tidak 

rumit. 

• Tidak ada acuan harga dalam menentukan besaran nilai kegiatan. Besaran kegiatan 

hanya diperkirakan saja nilainya atau menurut pengalaman sebelumnya. 

• Waktu pelaksanaan musrenbangdes tidak cukup hanya 1 hari -> idealnya 2 hari. 

2.2 Musrenbang Kecamatan 

Dengan regulasi yang baru, pelaksanaan musrenbang kecamatan di Kabupaten Sumedang 

menjadi lebih strategis dan dinamis. Sebelum regulasi baru tersebut, musrenbang kecamatan 

hanya menghasilkan daftar panjang usulan desa yang akan dibawa ke kabupaten dengan 
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tidak ada kepastian sejauhmana kegiatan itu akan diakomodasi dalam APBD. Saat ini, dengan 

ketentuan mengenai Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) yang ada dalam regulasi itu, 

musrenbang kecamatan lebih menarik minat masyarakat desa untuk mengikutinya. 

Konsepnya, Pagu Indikatif Kecamatan adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran 

yang diberikan kepada SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme 

partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas 

program. Rata-rata PIK setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang sekitar 1 -2 milyar yang 

diperuntukkan untuk membiayai usulan kegiatan kecamatan yang menjadi prioritas dan 

kebutuhan strategis di tingkat kecamatan. Dengan adanya pagu ini, masyarakat mulai 

mendapatkan kejelasan mengenai kemungkinan usulannya masuk dalam APBD bahkan di 

Kabupaten Sumedang ada kesepakatan bahwa usulan kegiatan yang ada dalam PIK tidak 

boleh diubah dan menjadi keputusan final. 

PIK telah mengubah proses musrenbang kecamatan menjadi lebih dinamis terutama dalam 

proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan mana yang menjadi prioritas untuk 

dibiayai PIK. Tidak sebandingya besaran nilai PIK dengan besaran nilai usulan kegiatan yang 

diajukan oleh setiap desa menjadikan proses pembahasan prioritas sangat alot. Kondisi ini 

terjadi karena setiap perwakilan desa berupaya agar usulan desanya masuk dalam PIK. 

Pengambilan keputusan bukan pada kegiatan apa yang menjadi prioritas di tingkat 

kecamatan yang menjadi kepentingan bersama tetapi pada bagaimana agar setiap desa 

mendapatkan alokasi dari PIK tersebut. Hal ini sebenarnya tidak sejalan dengan konsep awal 

PIK. Kondisi seperti ini terlihat dalam kasus musrenbang di Kecamatan Cimalaka yang 

kondisinya tidak jauh berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain. Pembahasan dalam 

musrenbang diawali dengan penyepakatan mengenai pemanfaatan pagu indikatif. Pihak 

Camat yang memfasilitasi proses musrenbang memberikan pilihan pemanfaatan pagu dengan 

cara dibagi rata untuk setiap desa dengan alasan pemerataan dan keadilan. Hal ini disepakati 

oleh seluruh delegasi desa. Kecamatan Cimalaka dengan pagu sekitar 1 milyar dibagi ke 

setiap desa dengan rata-rata 70 juta per desa. Selanjutnya setiap desa menentukan sendiri 

kegiatan mana yang akan mereka masukan ke dalam pagu yang mereka peroleh. Kegiatan-

kegiatan yang tidak masuk dalam pagu diusulkan dibawa ke forum SKPD. Finalisasi hasil 

musrenbang dilakukan oleh tim perumus kecamatan. 

 

2.3 Forum SKPD  

Pelaksanaan Forum SKPD dilakukan dengan 3 tahapan:  
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Tahap Persiapan. Persiapan ini dilakukan oleh tim teknis di internal SKPD yang bertugas 

mengkompilasi/merekapitulasi seluruh usulan kegiatan kecamatan yang ada dalam sektor 

kewenangannya. Usulan-usulan tersebut digabungkan dengan usulan kegiatan yang ada 

dalam renja SKPD. Keluarannya adalah daftar kegiatan yang merupakan gabungan dari 

kegiatan yang ada dalam renja SKPD dan usulan kegiatan dari kecamatan. Tahap persiapan 

ini bukan merupakan event formal dan waktunya tidak ditentukan. 

Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan Forum SKPD merupakan event formal yang diselenggarakan 

selama 1 hari. Forum ini diselenggarakan oleh SKPD yang bersangkutan (misal: Dinkes dan 

PU) dan diikuti peserta dari perwakilan (delegasi) kecamatan, SKPD terkait, dan stakeholders 

sektoral lainnya. Jumlah peserta yang hadir relatif berbeda di setiap SKPD tergantung 

seberapa banyak stakeholers sektoral yang menjadi mitra strategisnya dan jumlah usulan 

wilayah yang masuk pada sektor bersangkutan. Pada Forum SKPD Kesehatan dikuti sekitar 

70an peserta, Dinas Pertanian 100an, dan Dinas PU sekitar 200an peserta. 

Secara umum, proses pelaksanaan Forum SKPD terbagi menjadi dua babak. Babak pertama 

dilakukan dengan cara pleno yang diisi dengan paparan-paparan para narasumber. 

Narasumber utama pada forum ini adalah Bapeda dan dinas bersangkutan. Bapeda 

menyampaikan informasi mengenai arahan/kebijakan umum dan prioritas pembangunan 

serta pagu indikatif sektor bersangkutan. Sedangkan narasumber dari dinas penyelenggara 

memaparkan rancangan renja SKPD yang berisi kompilasi daftar usulan kegiatan dari dinas 

bersangkutan dan kecamatan yang dikelompokkan menurut bidang-bidang di SKPD. 

Catatan untuk kasus Sumedang, usulan kegiatan kecamatan yang masuk ke SKPD dibagi dua 

jenis. Pertama, usulan kegiatan PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan) yaitu usulan kegiatan yang 

dibiayai dari pagu kecamatan yang sifatnya final. Kegiatan-kegiatan PIK tidak dibahas dalam 

Forum SKPD. SKPD menerima apa adanya dan memasukkan ke dalam renja tanpa proses 

pembahasan lagi karena ada kesepakatan bahwa kegiatan PIK tidak boleh diganggu gugat. 

Kedua, usulan kegiatan non-PIK, yaitu usulan-usulan kecamatan yang tidak dibiayai dari pagu 

kecamatan dan diusulkan dibiayai dari pagu SKPD atau sumber pembiyaan lainnya baik dari 

APBD Propinsi maupun APBN. Usulan non-PIK ini dikompetisikan dengan kegiatan renja 

dengan suatu instrumen tertentu untuk ditetapkan menjadi kegiatan prioritas. 

Babak kedua, diskusi kelompok per bidang (Dinas PU) Tugas kelompok adalah menyusun 

prioritas usulan kegiatan yang didanai dari PI-SKPD. Pada dinas tertentu, seperti Dinkes, 

penyusunan prioritas tidak melalui diskusi kelompok tetapi dilakukan secara pleno. Proses ini 

diawali dengan klarifikasi daftar usulan kegiatan PI-SKPD untuk memastikan semua usulan 

kegiatan dari kecamatan sudah terakomodir oleh dinas dan secara teknis sudah memenuhi 

syarat. Dalam proses ini, kehadiran delegasi kecamatan yang membawa usulan sangat 

penting untuk memastikan usulannya sudah terakomodir dan menjelaskan kelayakan 
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teknisnya. Dalam konteks ini, delegasi dituntut mengetahui secara rinci usulan kegiatannya. 

Sebagai catatan (seperti yang diungkap Dinas Kesehatan) umumnya delegasi tidak cukup 

faham secara teknis usulan-usulan kegiatannya. 

Kemudian dilakukan pemeringkatan dengan instrumen tertentu untuk menentukan prioritas 

kegiatan dengan didahului penyepakatan mengenai kriterianya. Pembahasan prioritas dengan 

instrumen itu berjalan cukup lama dan terkesan membosankan. Setiap kegiatan satu per satu 

diuji oleh instrumen tersebut dan proses ini memakan waktu panjang sementara jumlah 

kegiatan yang harus dinilai cukup banyak. Pada Dinas PU dan Pertanian jumlah usulan 

mencapai ratusan sementara Dinas Kesehatan sekitar 50an usulan. Banyaknya usulan 

membuat proses penilaian tidak berjalan maksimal. Instrumen belum bisa dijadikan alat 

penilaian yang objekif. Subjektivitas dalam menentukan bobot kriteria kegiatan sangat tinggi 

dan ini yang memicu perdebatan diantara para delegasi. Sebagai pengimbang sekaligus 

resolusi dari perdebatan itu, dinas memberikan data-data yang terkait dengan usulan yang 

diperdebatkan.  

Pemeringkatan kegiatan dilakukan sampai pada batas nominal yang sesuai dengan jumlah PI-

SKPD. Kegiatan-kegiatan yang tidak masuk dalam PI-SKPD dimasukkan dalam daftar yang 

akan diusulkan ke tingkat propinsi/pusat. Sebagai catatan, konsern delegasi umumnya lebih 

kepada bagaimana usulan kegiatannya masuk dalam PI-SKPD karena lebih ada kepastian. 

Paska Pelaksanaan. Proses ini merupakan finalisasi hasil kesepakatan forum SKPD yang 

dilakukan tim teknis dari internal SKPD ke dalam dokumen renja SKPD. Lama proses finalisasi 

ini di setiap SKPD bervariasi. Dinas Kesehatan membutuhkan waktu 3 hari sementara Dinas 

PU membutukan waktu sekitar seminggu karena selain finalisasi dokumen juga dilakukan 

proses verifikasi teknis usulan kegiatan. 

2.4 Musrenbang Kabupaten  

Pelaksanaan musrenbang kabupaten dilakukan dengan 3 tahapan:  

Tahap Persiapan. Untuk menyelenggarakan musrenbang kabupaten, Bapeda dituntut oleh 

regulasi untuk menyiapkan dokumen rancangan awal RKPD. Rancangan awal ini dibahas 

dalam sebuah forum pembahasan rancangan awal RKPD yang diselenggarakan diinternal 

Bapeda secara informal. Tim internal mengkompilasi renja-renja SKPD ke dalam dokumen 

rancangan RKPD.  

Tahap Pelaksanaan. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten merupakan event formal yang 

diselenggarakan selama 2 hari. Akan tetapi jika ada kelompok yang membutuhkan tambahan 

waktu bisa ditambah. Forum ini diselenggarakan oleh Bapeda dan diikuti peserta dari 
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perwakilan (delegasi) kecamatan, delegasi SKPD, dan stakeholders tingkat kabupaten lainnya 

sesuai dengan ketentuan dalam SEB. Jumlah peserta yang hadir sekitar 500an peserta. 

Secara umum, proses pelaksanaan Musrenbang Kabupaten terbagi menjadi dua sesi. Sesi 

pertama merupakan paparan umum para narasumber yang dilakukan dengan cara pleno. 

Narasumber terdiri dari Bappeda, Bappeda Propinsi, DPRD, dan pakar. Bappeda Kabupaten 

menyampaikan paparan umum mengenai rancangan RKPD yang akan dibahas dalam forum 

tersebut. Bapeda propinsi menyampaikan paparan mengenai rancangan awal RKPD propinsi 

yang memuat arah dan prioritas pembangunan propinsi. Sementara dari DPRD 

menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD mengenai pembangunan yang akan rencanakan 

yang dirumuskan dari hasil penjaringan aspirasi dan reses yang mereka lakukan. Sesi 

pertama ini secara keseluruhan difasilitasi oleh Bapeda. 

Sesi kedua, diskusi kelompok yang dibagi ke dalam 4 bidang yaitu bidang fisik, sosial, 

ekonomi, dan pemerintahan. Tugas setiap kelompok adalah melakukan rasionalisasi 

renja/usulan kegiatan SKPD. Rasionalisasi lebih ditekankan kepada kesesuaian jumlah usulan 

dengan pagu indikatif SKPD. Renja yang sudah sesuai dengan pagu indikatifnya (misal Dinas 

Kesehatan) tidak banyak mengalami perubahan. Sesi ini dilakukan pada hari pertama dan 

dilanjutkan pada hari kedua. 

Perdebatan pada sesi ini lebih pada penentuan kegiatan yang akan diajukan ke tingkat 

propinsi atau pusat. Secara umum, tidak terjadi perdebatan yang a lot dalam pembahasan ini 

karena usulan ke propinsi atau pusat lebih merupakan pancingan karena tidak ada alokasi 

anggaran yang jelas. Sesi diskusi kelompok ini dipandu oleh fasilitator yang dipilih dari 

peserta secara spontan. 

Keluaran dari tahap pelaksanaan ini adalah rancangan RKPD yang sudah disepakati 

berdasarkan plafon anggaran keseluruhan dan delegasi musrenbang. Delegasi musrenbang 

ditetapkan satu orang dari setiap kecamatan yang dipilih oleh kelompok delegasi kecamatan 

masing-masing. 

Paska Pelaksanaan. Proses ini merupakan finalisasi dokumen RKPD oleh tim perumus/tim 

penyusun RKPD dari Bapeda. Selain itu, menurut regulasi Bapeda harus memfasilitasi 

pembentukan Forum Delegasi Musrenbang (FDM) yang merupakan wadah musyawarah para 

delegasi masyarakat kecamatan dengan fungsi sebagai media pengawasan masyarakat 

terhadap proses penyusunan dan implementasi APBD. Forum ini menurut regulasi harus 

dilibatkan dalam proses pembahasan KUA, PPAS, RAPBD, dan RAPBD-Perubahan. 

Pelembagaan partisipasi masyarakat dan keterlibatannya dalam proses penganggaran sampai 

saat ini diklaim sebagai sebuah inisiatif Kabupaten Sumedang yang pertama kali ada di 

Indonesia. 
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33..  KKeetteerrlliibbaattaann  MMaassyyaarraakkaatt  ddaallaamm  MMuussrreennbbaanngg  

Salah satu pendekatan dalam proses perencanaan adalah pendekatan partisipatif yaitu 

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap 

pembangunan. Pelibatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 

memiliki. Pelibatan stakeholders dalam musrenbang di Kabupaten Sumedang pada semua 

tingkatan secara umum bersifat normatif (mengacu kepada regulasi). Regulasi mengenai 

musrenbang di Kabupaten Sumedang secara umum tidak mengatur kelompok-kelompok 

masyarakat (stakeholders) yang dilibatkan. Ini bisa dimaknai semua pihak bisa terlibat dalam 

musrenbang meski dalam pelaksanaannya tergantung kepada pihak mana yang diundang 

oleh penyelenggara. Hanya ada satu unsur yang diatur dalam regulasi tersebut yaitu delegasi 

musrenbang. Delegasi ini ditentukan dalam musrenbang pada tingkat yang lebih rendah dari 

dan oleh peserta dan ditugaskan mengawal hasil musrenbang. Para delegasi ini yang menjadi 

unsur utama dalam kepesertaan musrenbang dan dianggap menjadi representasi dari 

kepentingan masyarakat. Di setiap tingkat, delegasi ini dikuatkan oleh legitimasi dari 

pimpinan desa dan wilayah. Tidak ada kriteria khusus untuk dipilih menjadi delegasi. Kriteria 

utamanya adalah kemampuan komunikasi dalam forum yang dianggap penting dimiliki oleh 

delegasi. Dengan kriteria seperti itu, umumnya yang terpilih menjadi delegasi adalah tokoh 

atau elit masyarakat dan kebanyakan laki-laki.  

Keterlibatan kelompok masyarakat miskin dalam musrenbang secara umum belum ada. 

Regulasi yang ada tidak memberikan jaminan atau affirmasi bagi keterlibatan kelompok 

masyarakat miskin dalam musrenbang.  

 

 

44..  PPeennggaammbbiillaann  KKeeppuuttuussaann  ddaallaamm  MMuussrreennbbaanngg  

Penyelenggaraan musrenbang di Kabupaten Sumedang sebelum lahirnya Perda No. 1 Tahun 

2007 secara umum tidak menarik minat masyarakat terutama elit desa untuk terlibat. Bahkan 

telah muncul apatisme terhadap proses musrenbang karena dianggap hanya menjadi forum 

untuk menampung mimpi yang tidak jelas kemungkinan terwujudnya. Kondisi ini terjadi 

karena tidak adanya kepastian dari berbagai usulan kegiatan yang disampaikan dalam 
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musrenbang. Keputusan mengenai kegiatan yang masuk dalam rencana kerja pemerintah 

dan didanai APBD seluruhnya berada ditangan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. 

Keadaan ini berubah setelah lahirnya perda tersebut. Masyarakat terutama elit desa kembali 

bergairah mengikuti musrenbang karena mengetahui adanya peluang besar bahkan kepastian 

bahwa kegiatan yang mereka usulkan bisa dilaksanakan yaitu dengan adanya Pagu Indikatif 

Kecamatan. Meski pemahaman terhadap konsep pagu ini belum sepenuhnya dipahami, 

mereka menyadari bahwa ada sebuah peluang dimana mereka bisa  memutuskan sendiri apa 

yang bisa dilakukan dengan pagu indikatif tersebut untuk kepentingan wilayahnya. 

Proses pengambilan keputusan dalam musrenbang pada akhirnya mengerucut kepada 

bagaimana memanfaatkan alokasi anggaran dari pagu yang tersedia. Untuk saat ini, 

penentuan besaran pagu baik untuk sektor maupun wilayah seluruhnya masih ada di tangan 

Pemerintah dan DPRD. Sudah tentu besaran pagu jauh lebih kecil dari jumlah usulan. Maka 

pada titik inilah proses pengambilan keputusan terjadi yaitu menentukan kegiatan prioritas 

yang akan masuk dalam pagu tersebut. 

Sejumlah upaya untuk membantu mengambil keputusan yang tepat dilakukan antara lain 

dengan mendisain proses pelaksanaan musrenbang dalam kelompok-kelompok diskusi. Selain 

itu dirumuskan juga kriteria dan instrumen untuk membantu menentukan secara objektif 

usulan kegiatan yang akan menjadi prioritas. Proses diskusi menentukan kriteria dan usulan 

prioritas dibantu oleh fasilitator baik yang sengaja dipesan maupun yang dipilih secara 

spontan. Namun demikian, keputusan yang dihasilkan ternyata belum optimal dilihat dari sisi 

perencanaan. Tidak terjadi kesinambungan antara apa yang direncanakan oleh pemerintah 

dan apa yang dianggap kebutuhan oleh masyarakat. Apa yang menjadi prioritas bagi peserta 

musrenbang adalah apa yang menjadi usulan dari desa atau wilayah mereka. Ego desa atau 

ego wilayah menjadi lebih dominan dalam menentukan keputusan. Maka perdebatan 

mengenai kegiatan prioritas dari sisi kebutuhan yang lebih besar atau strategis menjadi tidak 

berjalan.  

Kondisi ini antara lain disebabkan belum dipahaminya konsep perencanaan dan pagu indikatif 

yang sebenarnya oleh para peserta musrenbang. Penyelenggaraan musrenbang secara 

berjenjang selain merupakan instrumen untuk menampung aspirasi masyarakat juga 

merupakan wahana untuk memilah jenis-jenis usulan yang bisa diangkat pada jenjang yang 

lebih tinggi yang lebih luas cakupan dan dampaknya. Sejumlah kriteria dan instrumen dibuat 

untuk menentukan kegiatan seperti ini. Pagu indikatif kecamatan pada dasarnya dialokasikan 

untuk kegiatan yang punya cakupan dan dampak di tingkat kecamatan atau lintas desa. 

Dampak dari ketidakpahaman atau ego wilayah ini terlihat dalam kasus yang terjadi pada 

kegiatan infrastruktur jalan (ke-PU-an) pada musrenbang tahun 2007. Usulan hasil 
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musrenbang di tingkat kecamatan sebagian besar berupa kegiatan pembangunan jalan desa 

yang umumnya membutuhkan biaya yang besar. Sementara pagu indikatif yang dibagikan 

merata ke seluruh desa jumlahnya relatif kecil sekitar 70 juta per desa. Secara teknis, 

pembangunan jalan dengan jumlah biaya seperti itu tidak akan menghasilkan pembangunan 

yang maksimal. Di sisi lain, infrastruktur wilayah dan kabupaten yang harusnya diprioritaskan 

akhirnya terbengkalai. 

55..    AAkkuunnttaabbiilliittaass  PPeennyyaammppaaiiaann  AAssppiirraassii  MMaassyyaarraakkaatt  

Metode musrenbang yang digunakan untuk menyusun perencanaan tahunan meski dinilai 

belum sempurna prosesnya, namun dianggap cukup sebagai instrumen untuk mengagregasi 

kepentingan masyarakat. Secara umum, stakeholders masih memandang optimis terhadap 

metode ini dengan melakukan terus-menerus upaya perbaikan dalam proses pelaksanaannya. 

Semakin baik prosesnya semakin baik kualitas hasilnya. Ini berarti metode ini bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Dari sisi penyampaian hasil, sistem yang dikembangkan dalam musrenbang telah 

memberikan mekanisme untuk menjamin akuntabilitas hasil musrenbang yaitu dengan 

adanya delegasi musrenbang yang berasal dari masyarakat yang diberi tugas mengawal hasil 

musrenbang pada tingkat perencanaan yang lebih tinggi. Dalam kasus Kabupaten Sumedang, 

pengawalan oleh masyarakat ini tidak hanya pada tataran perencanaan tetapi juga pada 

tataran penganggaran dan pelaksanaannya. Peran ini telah terlembaga dalam sistem 

perencanaan dan pengangaran di Kabupaten Sumedang. 

66..  IIssuu--IIssuu  KKrriittiiss  DDaallaamm  PPeellaakkssaannaaaann  MMuussrreennbbaanngg  

Beberapa catatan mengenai isu-isu penting dalam praktik pelaksanaan musrenbang di 

Kabupaten Sumedang dapat dilihat dalam tabel berikut: 

No ISU URAIAN 

 
PROSES MUSREN-

BANG 

• Musrenbang propinsi, kabupaten, kecamatan, SKPD, dan 

desa selalu dimulai dengan pidato-pidato/sambutan-

sambutan. Bila musrenbang 1 hari, maka acara 

pidato/sambutan ini menghabiskan setengah dari waktu; 

• Proses selanjutnya adalah diskusi -> diskusi umum 
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No ISU URAIAN 

(disebut PLENO) dan/atau diskusi kelompok (biasanya 

per tema/sektor pembangunan); Inti dari proses diskusi 

ini adalah untuk mensortir usulan; 

• Idealnya proses musrenbang dibagi dalam 2 tahap 

utama: TAHAP I pengembangan/pembahasan usulan; 

TAHAP II pengambilan keputusan. Untuk bisa melakukan 

kedua tahap ini peserta harus memiliki informasi yang 

memadai dan relevan. Bukan pidato-pidato yang isinya 

tidak terkait dengan proses ini.  

• Perlu ada panduan musrenbang yang baik -> supaya 

prosesnya BENAR-BENAR MUSYAWARAH dan 

menghasilkan keputusan yang diperlukan. 

 
BAHAN /MATERI/ 

DATA/ INFORMASI 

• Terjadi ‘missing link’ informasi antara kabupaten dengan 

kecamatan dan desa; maksudnya, di tingkat kabupaten 

menggunakan basis informasi program/visi kabupaten; 

sedangkan di kecamatan/desa menggunakan basis 

informasi dari bawah tanpa menghubungkan dengan 

informasi kabupaten; 

• Terjadi ‘missing link’ antara usulan dari bawah 

(kecamatan dan desa) dengan data teknis kabupaten; 

misalnya, ada usulan pengembangan komoditi tertentu 

dari bawah, padahal menurut data kabupaten 

desa/wilayah tsb. Tidak cocok untuk pengembangan 

komoditi tsb.; 

• Informasi penting yang harus ada dalam proses 

musrenbang adalah:  

• Informasi musrenbang kabupaten: rancangan RKPD; 

kebijakan nasional dan propinsi; renja SKPD; 

• Informasi forum SKPD: PI SKPD; PIK; rekap kegiatan 

SKPD atau draft renja SKPD; 

• Informasi kecamatan: PIK; daftar usulan desa; 

kebijakan-kebijakan daerah. 

 

 

METODE/ TEKNIK 

PENGAMBIL-AN 

KEPUTUSAN 

• Format/metode skoring yang paling utama digunakan. 

Format ini berbeda-beda dan dibuat secara spontan 

(tergantung fasilitator); 

• Ada yang malas pakai skoring karena lama dan tidak 
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No ISU URAIAN 

praktis -> bagi rata saja usulan yang diterima per 

wilayah usulan. 

• Ada yang dengan cara voting (mengacungkan tangan 

dan dihitung). 

 
OUPUT YANG 

DIHASILKAN 

• Usulan kegiatan di tingkat desa dan kecamatan sangat 

kuat dipengaruhi oleh ego wilayah peserta masing-

masing (ego dusun dan ego desa); 

• Proses musrenbang kecamatan hanya formalitas karena 

pada akhirnya hanya bagi-bagi jatah PIK yang dibagi 

rata per kecamatan dan kemudian dibagi rata lagi per 

desa meskipun dana PIK tidak dikelola langsung 

desa/kecamatan; 

• PIK dijadikan jaminan kepada masyarakat -> merupakan 

upaya pemadam kebakaran akibat ketidakpercayaan 

terhadap proses musrenbang yang lalu-lalu (usulan 

musrenbang tidak diakomodir atau ada yang diterima); 

• PIK dibagi rata per kecamatan dan per desa dengan 

alasan bahwa semua wilayah butuh anggaran untuk 

program/kegiatan -> karena anggaran terbatas, maka 

dibagi rata saja supaya adil; 

• Usulan musrenbang desa dan kecamatan 90% adalah 

kegiatan pembangunan fisik/infrastruktur -> PIK 

menyedot 75% PI SKPD PU (20 milyar dari 24 milyar). 

• Adanya ‘missing link’ antara output tingkat SKPD dan 

kabupaten dengan output tingkat desa dan kecamatan; 

di tingkat SKPD dan kabupaten outputnya adalah  

program/kegiatan untuk pencapaian visi/program 

strategis daerah, sedangkan di desa dan kecamatan 

adalah usulan kegiatan berbasis masalah tingkat desa 

(usulan dari bawah yang dihasilkan dari pengumpulan 

masalah desa); 

• Usulan kegiatan yang di musrenbangcam disepakati 

pembiayaannya masuk ke PIK -> TIDAK BOLEH 

dibatalkan (sudah final) -> mengacu pada Perda 1/2007. 

 

PESERTA/ STAKE-

HOLDERS YANG 

DIUNDANG 

• Peserta kurang representatif -> hanya sekedar mewakili 

lembaganya karena diundang mengikuti musrenbang; 

tidak punya kapasitas untuk memberikan masukan dan 
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No ISU URAIAN 

menjadi sumber informasi kebijakan dan program 

lembaganya; 

• Peserta musrenbang tidak sabar mengikuti proses 

musrenbang (mau cepat-cepat saja); 

• Peserta Forum SKPD sebaiknya diutamakan pada mitra-

mitra strategisnya masing-masing; 

• Peserta musrenbang kabupaten didominasi (90%??) oleh 

unsur pemerintah; kurang keseimbangan dengan 

stakeholders lain. 

• Sebaiknya ada kriteria dasar peserta musrenbang, yaitu: 

dapat hadir secara fulltime dan 

mempersiapkan/menguasai bahan. 

 FASILITATOR 

• Ditunjuk pada saat pelaksanaan musrenbang sehingga 

tidak melakukan persiapan dan perancangan proses; 

• Fasilitator seringkali adalah penyelenggara musrenbang 

(aparat desa, kecamatan, SKPD, kabupaten) dan 

merangkap berbagai peran yaitu sebagai panitia, notulis, 

moderator; 

• Idealnya, fasilitator menguasai kerangka aturan 

kebijakan,  program, dan hasil musrenbang sebelumnya 

sehingga bisa mengarahkan peserta (menjadi 

narasumber juga); 

• Idealnya, fasilitator adalah pihak ke-3 yang bertugas 

penuh untuk merancang dan memandu musrenbang 

secara baik; 

• Perlu adanya pelatihan untuk fasilitator musrenbang 

(ToT). 

 NARA SUMBER 

• Permintaan menyampaikan materi harus sesuai dengan 

aturan dan relevan dengan kebutuhan proses 

musrenbang; (lihat jenis informasi yang harus ada); 

• Di tingkat propinsi/kabupaten cenderung memilih 

narasumber pakar/akademisi dan kalau bisa yang 

terkenal (selebritis). 

 

PELIBATAN 

KELOMPOK MISKIN 

DAN PEREMPUAN 

• Keterlibatan kelompok miskin dan perempuan terutama 

di tingkat diskusi RW;  

• Di saat musrenbang, perempuan hadir tetapi kurang 

cukup menentukan; hal ini karena perempuan belum 
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No ISU URAIAN 

melihat arti penting musrenbang; 

• Isu-isu perempuan lebih banyak diwakili oleh organisasi 

perempuan atau organisasi yang isunya perempuan 

(terutama TP PKK). 

 
AKUNTA-BILITAS 

ASPIRASI 

• Ada lembaga yang bertugas mengawal usulan 

musrenbang yaitu Forum Delegasi Musrenbang (FDM) -> 

terdiri dari 1 orang utusan kecamatan -> total 26 

kecamatan di Kabupaten Sumedang (saat ini baru ada 14 

anggota FDM); 

• FDM sebagai amanah Perda No.1/2007 semestinya 

difasilitasi pembentukannya oleh Bappeda Kab. 

Sumedang; terbentuknya FDM saat ini adalah inisiatif 

dari luar Bappeda (CSO dan masyarakat); 

• Adanya ”proposal swasta” di luar jalur mekanisme 

musrenbang menimbulkan kecemburuan 

desa/kecamatan yang tidak kebagian -> ini kebanyakan 

menggunakan jalur anggota dewan di dapil. 

 

 
PENYELENGGARAA

N MUSREN-BANG 

• Paralelnya jadwal musrenbang (terutama desa, 

kecamatan, dan SKPD) menyebabkan ’rebutan’ peserta 

dan narasumber; sehingga ada peserta yang tidak tahu 

apa-apa tentang proses musrenbang 

• Ada anggapan/kesan bahwa lembaga penyelenggara 

musrenbang hanya sekedar menunaikan tugas 

menyelenggarakan musrenbang. 

 
DASAR KEBIJAKAN 

MUSREN-BANG 

• Perda No.1 /2007 merupakan dasar hukum adanya PIK 

dan Forum Delegasi Musrenbang (FDM);  

• Acuan kebijakan lain: Pergub Jabar No. 72/2005 dan SEB 

musrenbang. 

 

77..  CCaattaattaann  AAkkhhiirr  

Secara umum, praktik musrenbang di Kabupaten Sumedang sebenarnya tidak jauh berbeda 

dengan kabupaten lain karena secara substansi regulasi yang menjadi dasar pijakannya 
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hampir sama. Perbedaannya terletak pada inovasi yang dikembangkan oleh Kabupaten 

Sumedang guna meningkatkan kualitas musrenbang baik dari sisi proses maupun substansi. 

Meski inovasi ini belum teruji efektifitasnya namun cukup memberi harapan bagi perbaikan 

mekansime pengambilan keputusan publik yang baik. 

Sebagai catatan akhir mengenai praktik musrenbang di Kabupaten Sumedang, tabel berikut 

adalah pokok-pokok gagasan dan kesimpulan dari diskusi dengan beberapa CSO di 

Kabupaten Sumedang:  

 

No 
Pokok-pokok 

diskusi 
Deskripsi 

 

Apakah masih 

percaya 

musrenbang? 

Kalau ya, kenapa? 

Kalau tidak, 

kenapa? 

YANG PERCAYA 

• Masih percaya karena adanya Perda No.12007 dan 

konsep PIK serta kelembagaan yang dibentuk untuk 

mengawal usulan musrenbang (FDM). Ini baru, sehingga 

perlu diuji dulu apakah bisa mengefektifkan 

musrenbang. 

• Sebaiknya musrenbang tetap ada karena hanya ada 2 

forum demokrasi penting yang ada saat ini:  yaitu 

Pemilu/pilkada dan musrenbang.  

• Bukan musrenbangnya yang salah, tetapi sistemnya dan 

kecurangan-kecurangan yang dilakukan eksekutif 

maupun legislatif terhadap musrenbang (terutama di 

panggar). 

YANG TIDAK PERCAYA 

• Lebih baik ke jaman kerajaan (feodal), semua ditentukan 

dari atas. Tidak perlu bercapek-capek mengikuti 

musrenbang tapi ujungnya hanya  bagi-bagi rata 

(anggaran).  

• Sampai tahun 2003 saya masih percaya musrenbang 

dan terjun di lapangan. Tapi ternyata musrenbang 

belum disertai kesiapan perangkat dari desa sampai 

kecamatan untuk menjadi suatu forum yang baik. 

 

Apakah 

musrenbang 

merupakan forum 

deliberatif? 

• Sebenarnya partisipasi masyarakat di Sumedang ini 

sangat baik. Yang tidak diundang pun kepingin datang. 

Tapi musrenbang sendiri belum punya roh sebagai 

forum demokrasi. 
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No 
Pokok-pokok 

diskusi 
Deskripsi 

• Penyelenggaraan musrenbang masih bersifat formalistik 

dan seolah sekedar hanya menunaikan tugas 

menyelenggarakan musrenbang.  

• Masih banyak masyarakat yang merasa tidak 

berkepentingan dengan musrenbang (”Lieur. Kumaha 

kuwu we....” Pusing. Terserah Kades aja...). Roh 

musrenbang (sebagai forum deliberatif) menjadi tidak 

ada. 

• Banyak masyarakat yang tidak tahu musrenbang. 

 
Proses dan jadwal 

musrenbang 

• Terlalu banyak sambutan/pidato yang sering tidak 

nyambung dengan proses musrenbangnya sendiri. 

• Seringkali jam karet. 

• Sebenarnya tidak bisa hanya sehari. Terburu-buru dalam 

melakukan seleksi usulan (skoring) dan lebih sering 

aklamasi saja tanpa pembahasan. 

• Sebenarnya musrenbang itu hanya di desa dan 

kecamatan saja. Sedangkan di tingkat SKPD dan 

kabupaten adalah penyusunan program yang 

mengakomodir hasil musrenbang desa/kec. 

 
Output 

musrenbang 

• Kenapa usulan dari bawah itu pembangunan fisik? 

Lumrah karena penilaian kemajuan seringkali hanya 

melihat perubahan fisik. Sehingga kades/camat sangat 

berkepentingan untuk menunjukan itu. 

• Tidak matching antara usulan dari bawah dengan 

renstrada dan program SKPD. 

• Matching itu JANGAN DIARTIKAN sama, bisa beda tetapi 

saling mendukung. 

• Percuma kalau banyak proposal dadakan yang di luar 

mekanisme musrenbang. 

• PIK tidak sesuai konsep (harapan) karena menjadi bagi-

bagi kue anggaran. Masyarakat juga tidak paham skala 

prioritas desa/wilayahnya. 

 
Fasilitator 

musrenbang 

• Peran fasilitator sangat penting untuk memandu proses 

dan memberi masukan-masukan kepada peserta gar 

bisa membuat keputusan yang baik. 

• Fasilitator harus harus menguasai informasi tentang 
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No 
Pokok-pokok 

diskusi 
Deskripsi 

acuan anggaran sehingga desa/kecamatan tidak 

menyusun program yang tidak realistis. Usulan menjadi 

keinginan-keinginan bukan kebutuhan. 

 
Peserta 

musrenbang 

• Bagaimana orang desa yang berpendidikan rendah bisa 

diajak musrenbang secara berarti? Perlu pendidikan 

politik dan pemberdayaan masyarakat. 

 
Masalah-masalah 

musrenbang 

• Tidak benar kalau mempermasalahkan biaya/anggaran 

musrenbang. Pesert yang tidak diundang pun bersedia 

datang. Tidak perlu mempermasalahkan biaya 

transportasi peserta. 

• Soal tempat bisa dilakukan di fasilitas pemerintah 

sendiri, tidak harus hotel yang mahal. Di Sumedang 

biasanya di gedung negara, kantor kecamatan, dan 

kantor desa. 

 

 

 


	1. Pendahuluan
	2. Mekanisme dan Tatacara Penyelenggaraan Musrenbang
	2.1 Musrenbang Desa
	2.2 Musrenbang Kecamatan
	2.3 Forum SKPD 
	2.4 Musrenbang Kabupaten 

	3. Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang
	4. Pengambilan Keputusan dalam Musrenbang
	5.  Akuntabilitas Penyampaian Aspirasi Masyarakat
	6. Isu-Isu Kritis Dalam Pelaksanaan Musrenbang
	7. Catatan Akhir

