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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Perencanaan  

Demi tercapainya tujuan organisasi sebagai mana yang telah ditetapkan 

sebelumnya, keberadaan dan kelangsungan organisasi sangat diperlukan dengan 

adanya seorang pemimpin yang merupakan penanggung jawab berhasil tidaknya 

suatu organisasi, sebab pemimpin organisasi dituntut untuk dapat menggerakkan, 

mengarahkan dan membina para bawahannya dalam bekerja agar memiliki 

tanggung jawab atas beban kerja, untuk itu jelasnya keberhasilan organisasi dan 

kemampuan piminan dalam menggerakkan anggota organisasi mutlak diperlukan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengemukakan bahwa beberapa 

teori yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis ungkapkan, yaitu 

terhadap pelaksanaan perencanaan. 

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang 

tersedia (UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 25 Tahun 

2004).Salah satu maksud perencanaan adalah melihat bahwa program-program 

dan penemuan sekarang dapat digunakan untuk meningkatkan kemungkinan 

pencapaian tujuan-tujuan diwaktu yang akan datang yaitu meningkatkan 

pembuatan keputusan yang baik. Kesalahan dalam pengambilan keputusan 

memang sering terjadi dalam organisasi manapun, untuk beberapa pengamatan 

ahli, hambatan dalam perumusan kebijakan perlu diketahui secara dini. 
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Ada juga yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu keputusan 

apa yang diharapkan dalam waktu yang akan datang (Soewarno Handayuningrat, 

1990:125). Robinson Tarigan (2006:3) mengatakan Perencanaan adalah 

mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan 

berbagai factor noncontrollabe yang relevan, memperkirakan faktor-faktor 

pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta 

mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 

 

Perencanaan ialah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk 

dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan 

keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai saran dan cara-cara yang 

akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang 

dikehendaki serta pemantauan dan peniliainnya atas hasil pelaksanaannya, yang 

dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. (Husaini Usman, 2011:65-66) 

Menurut mahduh M. Hanafi (2004:2) perencanaan adalah suatu proses yang 

mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan yang ada di dalam 

organisasi. 

 

Dari defenisi diatas yang dikemukakan oleh Mahduh M. Hanafi diartikan 

bahwa perencanaan merupakan fungsi yang sangat penting.Bahkan kegiatan 

perencanaan selalu melekat dalam kegiatan hidup kita sehari-hari.Sebuah 

perencanaan akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. 

Karena itu pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang direncanakan.Dengan 
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melakukan perencanaan berarti kita bisa mengukur,mengendalikan dan dapat 

mengevaluasi setiap pekerjaan.Menurut Manullang (2004:45), bahwa untuk 

membuat suatu rencana ada beberapa tingkat yang harus dilalui. Tingkat atau 

langkah-langkah tersebut dalah: 

1. Menetapkan tugas dan tujuan. 

Maksudnya tujuan yang harus ditetapkan terlebih dahulu agar dapat 

menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dari serangkaian aktivitas 

dan tindakan yang akan dilaksanakan. 

2. Mengobservasi dan menganalisis 

Maksudnya adalah keadaan atau kondisi yang dimiliki oleh organisasi harus 

di analisa dengan tujan untuk menemukan kekuatan-kekuatan dan 

kelemahan-kelemahan yang dimiliki.Hal ini sangat penting agar rencana 

yang disusun realistis dan objektif. 

3. Membuat kemungkinan-kemungkinan 

Maksudnya peluang yang mungkin diraih serta hambatan-hambatan yang 

muncul perlu di identifikasi. Hal ini akan memberikan gambaran yang luas 

tentang kondisi eksternal organisasi agar rencana yang disusun dapat 

mengoptimalkan peluang dan bisa menghadapi hambatan hambatan yang 

mungkin terjadi. 

4. Menyusun rencana 

Merupakan konsep tentang segala kegiatan yang dilaksanakan, hal ini agar 

organisasi mempunyai konsep aktivitas yang jelas serta kearah mana hasil 

yang dicapai dari sebuah aktivitasnya. 
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Dari berbagai penjelasan teori para ahli diatas, maka dapat penulis 

jabarkan bahwa dengan melakukan perencanaan yang matang maka 

kemungkinan-kemungkinan atau akibat yang tidak di inginkan ketika melakukan 

sesuatu pekerjaan dapat di minimalisir.Karena perencanaan produktif merupakan 

syarat bagi setiap pekerjaan untuk mewujudkan tujuan yang optimal.Dalam 

kerangka ini, maka perencanaan dalam suatu pekerjaan yang matang harus 

memperhatikan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi, 

sehingga aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan dapat berlangsung berdaya guna, 

berhasil, bersih dan bertanggung jawab. 

 

2.2 Konsep Pembangunan 

Paradigma merupakan cara pandang seseorang terhadap diri dan 

lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap 

(afektif) dan bertingkah laku (konatif). Paradigma juga dapat berarti seperangkat 

asumsi, konsep, nilai dan praktek yang diterapkan dalam memandang realitas 

dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. 

Sedangkan pembangunan adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih 

baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasasmita, 1997). 

 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, paradigma pembangunan dapat 

didefinisikan sebagai cara pandang terhadap suatu persoalan pembangunan yang 

dipergunakan dalam penyelenggaraan pembangunan baik pembangunan dalam 

arti sebagai proses maupun sebagai metode yang bertujuan untuk mencapai 

peningkatan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan rakyat.  
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Teori pembangunan pun dalam perkembangannya semakin kompleks yang 

tidak terikat pada satu disiplin ilmu. (Bjorn, 1982).  Adapun yang menjadi tujuan 

dari pembangunan antara lain :  

a). Peningkatan standar hidup (levels of living );  

b). Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa 

percaya diri (self-esteem) seseorang dan, 

c). Peningkatan kebebasan (freedom/democracy ) setiap orang.  

 

Paradigma pembangunan(Todaro, 2000) selalu dan harus berubah dari 

waktu ke waktu, sesuai dengan tuntutan jaman dan permasalahan. Terjadinya 

krisis yang besar sering dan memaksakan munculnya paradigma baru. Di era yang 

serba terbuka ini, di mana masyarakat semakin kritis terhadap kebijakan 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah maka paradigma pembangunan 

yang paling sesuai adalah sebuah paradigma yang menjadikan masyarakat sebagai 

salah satu pelaku dalam setiap proses pembangunan. Masyarakat tidak lagi hanya 

dipandang sebagai “objek”, pandangan kuno bahwa masyarakat tidak mengerti 

apa-apa terkait dengan pembangunan merupakan pandangan yang sudah usang. 

Masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing dan kemampuan dalam 

beradaptasi terhadap lingkungannya yang merupakan sebuah potensi besar atau 

modal dalam proses pelaksanaan pembangunan ke depan.  

 

Dari defenisi diatas dapat penulis artikan bahwa pembangunan merupakan 

arah untuk menuju modernitas. Modernitas disini maksudnya tentang bagaimana 

cara hidupnya yang baru dan lebih baik dari pada yang sebelumnya. Walaupun 
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demikian, perlu di ingat bahwa konsep dari modernitas tidak hanya identik dengan 

gaya hidup orang barat. Setiap bangsa dan negara harus mempertahankan jati 

dirinya yang bersumber dari nilai-nilai leluhur oleh bangsa yang 

bersangkutan.Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan 

sosial yang berlangsung secara terus menerus menuju kearah perkembangan dan 

kemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik secara menyeluruh maupun 

berkesinambungan dan merupkan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah 

dan masyarakat utuk mencapai tujuan negara. 

 

2.3 Perencanaan Pembangunan 

Perencanaan pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang 

merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah 

masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai dengan pandangan masyarakat 

bangsa itu,(Tjokroamidjojo,1996). Ciri-ciri suatu perencanaan pembangunan yang 

bersifat usaha pencapaian tujuan tujuan pembangunan biasanya berkait pula 

dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (Agen of 

Development). 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada 

bab tentang Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 260 menyebutkan bahwa 

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah 

sebagai satu kesatuan dalam sistemperencanaan pembangunan nasional.  

 

Secara umum unsur-unsur pokok yang termasuk dalam perencanaan 

pembangunan sebagai berikut: 
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1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Sering pula 

disebut sebagai tujuan, arah dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini 

perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana (development objective/plan 

objective). 

2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel 

pembangunan dan implikasinya. 

3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. 

4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan 

fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah. 

5. Adanya program investasiyang dilakukan secara sektoral seperti pertanian, 

industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Adanya administrasi 

pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan. 

Perencanaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1996) adalah usaha yang 

dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang 

tetap (Steady Social Economy growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha 

peningkatan produk nasional berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang 

positif. 

Usaha yang dicerminkan dalam rencana mrningkatkan pendapatan 

perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu setelah dikurangi dengan 

laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan perkapita. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan 

pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.Dalam 

rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan 

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan merupakan 

bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. 

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 

Kecamatan, pasal 29 ayat (1) menyebutkan, ”Dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai 

kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa/Kelurahan”. 

2.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 

Dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang) adalah forum antar 

pelaku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan 

rencana pembangunan daerah. Seperti yang dikemukan oleh Indra Bastian 

(2009:34) Musrenbang yang harus dilalui dalam perencanaan dan penganggaran 

daerah adalah Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang tingkat 

Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota, dan Musrenbang tingkat 

Provinsi. 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 

Pasal 25 butir (a) menyatakan bahwa “setiap warga negara harus mempunyai hak 
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dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang 

dipilih seacara bebas”. 

Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 

139 ayat (1) menyebutkan bahwa “masyarakat berhak untuk memberikan 

masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan 

rancangan Perda”.  

Partisipasi warga dalam Musrenbang dapat menjadi sarana pemberdayaan 

warga karena warga diberi kesempatan untuk mengemukakan usulannya dan 

mendapat kesempatan untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan. 

Manfaat dalam jangka panjang adalah peningkatan keterampilan politik warga, 

karena sudah terbiasa bernegosiasi, melakukan kompromi dan sekaligus 

menyepakati berbagai hal kepentingan publik. 

Meskipun warga berhak untuk berpartisipasi dalam berbagai arena publik 

seperti Musrenbang, partispasi kelompok miskin termasuk perempuan di dalam 

proses ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan  

Musrenbang faktor-faktor tadi perlu mendapat perhatian agar keterlibatan 

perempuan dapat meningkat. Dengan demikian, program dan kegiatan 

pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang kecamatan dapat lebih berpihak 

kepada kelompok miskin dan perempuan. 
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2.4.1 Musrenbang Kecamatan 

Didalam lampiran Permendagri No 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa 

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku 

kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan 

program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana 

Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas 

pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.Penyelenggaraan 

Musrenbang kecamatan selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Februari. 

Kemudian menurut Indra Bastian (2009:118) menjelaskan bahwa 

Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah para pemangku kepentingan 

kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas kegiatan dari 

desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. 

Sedangkan menurut Widya P. Setyanto (2008:3) Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah 

tahunan para pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapat 

masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan diwilayah kecamatan terkait 

yang didasarkan pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana 

kegiatan lintas-desa/kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. 

 Prinsip-prinsip Musrenbang kecamatan, berlaku baik untuk pemandu, 

peserta, narasumber, bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

Musrenbang kecamatan.Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar sehingga 
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Musrenbang kecamatan benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan 

keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan 

tingkat kecamatan. Prinsip-prinsip Musrenbang kecamatan, yaitu : 

a) Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat di 

tingkat kecamatan, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun 

muda dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, 

dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya juga, 

memilki kewajiban setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, 

menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil 

keputusan bersama. 

b) Prinsip musyawarah. Peserta Musrenbang kecamatan memiliki 

keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis 

kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai 

sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi 

kepentingan masyarakat banyak diatas kepentingan individu atau 

golongan. 

c) Prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada 

individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan 

yang dibuat tidak lagi melalui proses musywarah semua komponen 

masyarakat secara seimbang. 

d) Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyarah, dilakukan upaya untuk 

mendorong individu dan kelompok yang paling „diam‟ untuk 

menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin dan 

perempuan. 
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e) Prinsip anti-diskriminasi. Semua warga kecamatan memiliki hak dan 

kewajiban yang sama dalam menjadi peserta Musrenbang. Kelompok 

marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan 

pikirannya dan tidak boleh dibedakan. 

f) Prinsip pembangunan kecamatan holistik. Musrenbang kecamatan 

dimaksudkan untuk menentukan prioritas pembangunan diwilayah 

kecamatan secara utuh bukan tersekat-sekat pada wilayah desa. Oleh 

karena itu dalam Musrenbang kecamatan perlu didorong untuk melihat 

permasalahan pembangunan secara utuh ditingkat kecamatan, bukan lagi 

dibatasi oleh egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas 

kegiatan pembangunan.  
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2.4.2 Tujuan Musrenbang Kecamatan 

Secara umum, penyelenggaraan Musrenbang kecamatan ditujukan untuk 

menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat 

ditingkat wilayah yang diselaraskan dengan rencana-rencana pembangunan yang 

sedang disusun oleh pemerintah daerah, baik yang bersifat sektoral maupun 

kewilayahan. Keterlibatan masyarakat kecamatan/wilayah dalam proses 

perencanaan diharapkan dapat mengoptimalkan rencana pembangunan yang bisa 

menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya 

yang berada di wilayah bersangkutan. 

Tujuan Musrenbang kecamatan adalah: 

a. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat 

desa/kelurahan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan 

diwilayah kecamatan yang bersangkutan. 

b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan ditingkat 

kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatanpembangunan 

desa/kelurahan. 

c. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunankecamatan 

sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) 

Kabupaten/Kota. 
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2.4.3 Mekanisme Musrenbang Kecamatan 

Didalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ada dimuat lampiran 

yang menjelaskan mengenai tahapan proses pelaksanaan Musrenbang 

kecamatan, yaitu sebagai berikut: 

2.4.3.1 Persiapan Musrenbang Kecamatan 

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Pembentukan Tim, Camat menetapkan Tim Penyelenggaran 

Musrenbang Kecamatan dengan anggota terdiri dari: unsur 

kecamatan dan unsur masyarakat (akademisi, tokoh 

masyarakat,LSM, dan keterwakilan perempuan) dengan 

mempertimbangkankemampuan dan komitmen untuk aktif terlibat 

dalam seluruhtahap penyelenggaraan Musrenbang kecamatan. 

2. Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang kecamatan 

3. Penyiapan data dan informasi yang diperlukan untuk dibahas 

dalam musrenbang kecamatan. Data dan informasi yang disiapkan 

oleh Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan antara lain: a. 

Daftar kegiatan prioritas kecamatan b. Kompilasi hasil 

Musrenbang Desa/Kelurahan. 

4. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam 

Musrenbang kecamatan yaitu narasumber, fasilitator dan peserta. 

5. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang kepada 

Bappeda kabupaten/kota. 
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6. Pengumuman secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda 

Musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum 

Musrenbang dilakukan. 

7. Penyampaian undangan kepada peserta Musrenbang RKPD 

Kabupaten/kota di kecamatan, yang dilampiri dengan bahan 

musrenbang. 

2.4.3.2 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 

Dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

1. Pendaftaran peserta 

2. Acara pembukaan musrenbang 

3. Sidang Pleno I yakni Pemaparan materi dari narasumber dan 

materimusrenbang 

4. Sidang kelompok 

5. Sidang Pleno II. Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang 

Pleno II bertujuan untuk: 

a) Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya,yang 

merupakan hasil kesepakatan dari masing-masingkelompok 

dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPDkabupaten/kota di 

kecamatan. 

b) Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari 

seluruhpeserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang 

dipaparkanoleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan 
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keputusanmenyepakati kegiatan prioritas pembangunan 

daerahkabupaten/kota di kecamatan. 

6. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, 

dirumuskankedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil 

musrenbangRKPD kabupaten/kota di kecamatan oleh tim perumus 

yangdipimpin oleh Camat. 

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil 

musrenbangkecamatan,dibacakan kembali dalam sidang pleno II 

untukdisepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur 

pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang 

RKPDkabupaten/kota di kecamatan. 

8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan 

hasilmusrenbang kecamatan kepada Bupati/walikota sebagai 

bahanpenyusunan RKPD kabupaten/kota,dan kepada Kepala 

SKPDKabupaten/kota sebagai bahan penyusunan rancangan Renja 

SKPDyang akan dibahas di forum SKPD. 

 

2.4.4 Peserta Musrenbang Kecamatan 

Dalam penentuan partisipan Musrenbang kecamatan, perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Komposisi peserta. Musrenbang kecamatan akan lebih ideal apabila 

diikuti oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) 

yang terdiri atas : 
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a) Keterwakilan wilayah oleh Tim Delegasi Desa/ Kelurahan. 

b) Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) 

yang bersangkutan. 

c) Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat 

yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang 

bersangkutan. 

d) Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh 

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, 

dan kelompok marjinal). 

e) Perwakilan pelaku usaha di wilayah kecamatan yang 

bersangkutan yang didasari pada kemampuannya untuk 

meningkatkan sumber daya lokal. 

2. Peran dan tugas peserta. Peran dan tugas utama peserta dalam proses 

Musrenbang kecamatan adalah berpartisipasi secara aktif dalam proses 

musyawarah sampai proses pengambilan keputusan. Berpartisipasi 

secara aktif bukan hanya berarti pandai dan banyak bicara, melainkan 

juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta 

menjaga agar Musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah 

bersama. 

3. Prinsip sebagai peserta. Prinsip sebagai peserta yang sebaiknya 

dimiliki, yaitu : 

a) Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu 

kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti-dominasi, 
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anti-diskriminasi, mengutamakan kepentingan umum dan 

berpihak kepada kalangan marjinal, kelompok miskin dan 

perempuan. 

b) Peserta bersedia mempersiapkan diri dengan cara ikut serta 

mengumpulkan dan mempelajari berbagai informasi, dokumen, 

dan materi yang relevan untuk pelaksanaan Musrenbang 

kecamatan.  

c) Peserta berminat membangun kapasitasnya mengenai 

kebijakan, aturan, arah program pemerintah, dan sebagainya 

sehingga bisa berperan serta sebagai peserta Musrenbang yang 

aktif. 

d) Peserta dari kalangan eksekutif maupun legislatif haruslah 

membangun keterbukaan (transparansi) dan bersedia berbagi 

informasi dengan masyarakat. 

 

2.4.5 Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Kecamatan 

a. Peserta 

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan 

lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan 

dan anggota DPRDkabupaten/kota asal daerah pemilihan 

kecamatan bersangkutan, perwakilanSKPD, tokoh masyarakat, 

keterwakilan perempuan dan kelompokmasyarakatdan 

pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan. 
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b. Narasumber 

Narasumber Musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat 

Bappeda,perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan SKPD 

kabupaten/kota dan unsur lainyang diperlukan. 

c. Fasilitator 

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang 

memilikipersyaratan kompetensi dan kemampuan memandu 

pembahasan dan prosespengambilan keputusan dalam kelompok 

diskusi. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 050-187/Kep/Bangda/2007 Tentang 

Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah 

Pembangunan menyebutkan aspek-aspek penilaian dan evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan Musrenbang pembangunan adalah sebagai berikut : 

A. Persiapan Musrenbang Kecamatan 

1. Kompetensi penyelenggara Musrenbang. Penyelenggara Musrenbang 

harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai 

kewenangan Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan bertanggung 

jawab untuk penyelenggaraan Musrenbang dilingkungan 

kecamatannya. Biasanya Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan 

lebih dikenal dengan sebutan panitia. Tugas utamanya adalah 

memastikan persiapan tekni termasuk mengundang peserta 
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Musrenbang kecamatan. Widya P. Setyanto menyebutkan warga 

kecamatan yang ingin terlibat bisa menjadi notulen atau posisi lain 

dalam kegiatan Musrenbang kecamatan. Tugas Tim Penyelenggara 

adalah : 

a. Merekapitulasi hasil dari seluruh Muserenbang Desa/Kelurahan. 

b. Menyusun jadwal dan agenda Musrenbang Kecamatan. 

c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat 

pelaksanaan Musrenbang Tahunan Kecamatan. 

d. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan. 

2. Proses Musyawarah sebelumnya. Kegiatan musyawarah perencanaan 

pembangunan pada tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang 

Desa/Kelurahan. 

3. Informasi untuk peserta. Informasi yang perlu disediakan untuk 

mendukung penyelenggaraan Musrenbang. Data dan informasi yang 

disiapkan oleh Tim Penyelenggara seperti daftar kegiatan prioritas 

kecamatan dan kompilasi hasil Musrenbang Desa/Kelurahan. 

4. Media informasi. Penggunaan informasi yang digunakan untuk 

penyampaian informasi mengenai pelaksanaan Musrenbang 

menggunakan surat undangan maupun pemberitahuan secara terbuka 

mengenai pelaksanaan kegiatan Musrenbang. 

5. Ketersediaan jadwal agenda musrenbang dan daftar peserta. Adanya 

jadwal pelaksanaan Musrenbang tersebut serta daftar peserta yang 

akan mengikuti pelaksanaan Musrenbang tersebut. 
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B. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 

1. Tempat dan fasilitas pelaksanaan Musrenbang. Adanya tempat dan 

fasilitas pertemuan yang memadai dalam melaksanakan musrenbang. 

Tempat dan fasilitas yang siapkan oleh Tim penyelenggara 

Musrenbang tentunya harus memadai guna untuk menciptakan 

suasana Musyawarah yang kondusif dan tentram. Tempat yang 

memadai sehingga cukup untuk menapung seluruh peserta 

Musrenbang serta fasilitas yang memadai guna untuk mempermudah 

jalannya Musyawarah seperti harus adanya perangkat komputer dan 

LCD projector untuk menampilkan presentasi powerpoint slide. 

2. Informasi untuk peserta. Adanya penjelasan tentang Musrenbang yang 

akan diadakan sebelum diskusi dimulai. 

3. Agenda Pembahasan. Adanya agenda yang efektif dan efesien pada 

saat kegiatan Musrenbang diadakan. 

4. Ketersediaan Instrumen. Hendaknya disediakan peralatan-peralatan 

yang mendukung pelaksanaan Musrenbang seperti spidol, papan tulis 

atau whiteboard, pengeras suara dan sound system. 

5. Keterwakilan Stakeholders. Stakeholders yang dilibatkan ialah 

stakeholders yang berpengaruh langsung oleh isu dan permasalahan 

pembangunan daerah, lembaga-lembaga yang mempunyai 

kewenangan dan perwakilan masyarakat umum. 

6. Keterlibatan DPRD. Kehadiran anggota dewan dari dapil kecamatan 

yang bersangkutan. 
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7. Kualifikasi dan kompetensi fasilitator. Fasilitator yang ditugaskan 

untuk memfasilitasi Musrenbang ini harus memadai dan tentunya 

memiliki keterampilan organisasi, analisis dan berwawasan luas. 

8. Alur dan dinamika Pembahasan. Alur pembahasan mengikuti proses 

pemikiran strategis serta tidak melenceng dari luar pembahasan. 

 

2.5 Pandangan Islam Tentang Konsep Penelitian 

Musyawarah dalam pandangan islam dikenal dengan syura yaitu suatu 

usaha untuk saling memberikan nasehat atau saran. Dengan kata lain, musyawarah 

sebagai upaya pengambilan keputusan yang terbaik tentang suatu persoalan. Jika 

demikian maka musyawarah sangat dibutuhkan ketika seseorang, kelompok atau 

organisasi menghadapi persoalan yang rumit. 

Sebab keputusan hasil musyawarah tentunya akan memberikan 

keuntungan bagi banyak pihak karena telah melewati proses tukar pendapat atau 

saran para peserta. Didalam Al Qur‟an ada beberapa ayat yang menjelaskan 

tentang musyawarah, salah satunya adalah dalam surat Ali Imran : 159 yang 

artinya : 
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Artinya : 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakallah kepada kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakal kepada-Nya”. 

 Ayat diatas secara tegas menyebutkan tiga sikap yang secara berurutkan 

kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya dalam permusyawaratan.Penyebutan 

ketiga sifat yang harus dimiliki oleh setiap peserta musyawarah adalah sebagai 

berikut.Pertama, sikap lemah lembut (lintalahum). 

Seseorang yang melakukan musyawarah seharusnya menghindari tutur 

kata yang kasar.Kedua, tentunya dalam setiap persoalan hendaknya melakukan 

musyawarah. Ketiga,ialah sikap tawakal karena sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang tawakal kepada-Nya.    

Selain musyawarah, konsep pembangunan juga terdapat dalam Islam. 

Dalam Islam pembangunan adalah bagian daripada Islam itu sendiri, sedangkan 

pembangunan dalam konsep Islam adalah upaya bersama untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan baik didunia maupun diakhirat 

dalam suatu proses yang harmonis dan dinamis fokus utama pembangunan 

insaniah manusia itu sendiri.  
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Samsul Bahri (2015) “Analisa Peranan Badan Perencanaan Pembangunan 

(BAPPEDA) Dalam Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Studi Kasus di 

Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Meranti)”. Dalam penelitian ini peneliti 

bertujuan untuk mengetahui peranan BAPPEDA dalam penyelenggaraan 

Musrembang kecamatan. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti 

Pembangunan Infrastruktur di kecamatan Merbau belum maksimal hal ini terlihat 

bahwa sejak tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp 65.000.000,- hingga tahun 

2015 belum banyak terlaksana. 

Nur‟ainina (2015) “Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Daerah Di Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar”.Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk 

mengetahui peranan BAPPEDA dalam pembangunan daerah di kabupaten Koto 

Kampar Hulu Kabupaten Kampar.Hasil dari penelitian ini adalah kurangnya 

koordinasi dari pihak BAPPEDA dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

lainnya di kecamatan Koto Kampar Hulu kabupaten Kampar. 

Suhendri (2016) “Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Salo Kabupaten 

Kampar”.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya tingkat partisipasi 

masyarakat dari pemangku kepentingan pada pelaksanaan musrenbang kecamatan 

Salo ini, sehingga usulan-usulan dari masyarakat sering tidak terealisasikan. 

Keterbatasan pengetahuan teknis pihak pengambilan keputusan dalam  
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menentukan daftar skala prioritas pembangunan. Hasil penelitian mengatakan 

bahwa pelaksanaan musrenbang kecamatan Salo tahun 2014 sudah terlaksana 

cukup baik namun masih ada kendala-kendala dalam pelaksanaan Musrenbang 

kecamatan Salo tahun 2014 ini yaitu masih ada beberapa hal yang dilakukan oleh 

pihak kecamatan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan pelaksanaan musrenbang 

yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pelaksanaan musrenbang tersebut. 

 Rifal Rinaldi (2014) “Suatu Analisa Terhadap Pelaksanaan Musrenbang 

Kecamatan di Kecamatan Tempuling kabupaten Indragiri Hilir”.Penelitian ini 

bertujuan untuk bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan dalam 

pelaksanaan Musrenbang kecamatan Tempuling. Permasalahan dari penelitian ini 

adalah tidak adanya priorotas usulan kegiatan pembangunan yang akan 

dilaksanakan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dismpulkan bahwa 

pelaksanaan Musrenbang kecamatan Tempuling belum terlaksana secara 

Maksimal dan masih banyaknya hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat 

penyelenggaraan kegiatan Musrenbang dilaksanakan.  
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2.7 Defenisi Konsep 

 Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan definisi konsep. 

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya 

yang tersedia. 

2. Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan 

pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. 

3. Perencanaan pembangunan adalah tahapan awal proses pembangunan 

dimana merupakan pedoman/acuan/dasar bagi pelaksanaan kegiatan 

pembangunan. 

4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum 

antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan 

rencana pembangunan daerah. 

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan adalah forum 

musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan 

menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan yang 

tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan 

Desa/Kelurahan yang diintegritaskan dengan prioritas pembangunan 

daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan. 
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2.8 Indikator Penelitian 

Adapun yang menjadi indikator penelitian dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Keputusan 

Menteri Dalam 

Negeri No: 050-

187/Kep/Bangda/

2007 Tentang 

Pedoman 

Penilaian dan 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Penyelenggaraan 

Musyawarah 

Pembangunan 

 

1. Persiapan 

Musrenbang 

 

 

 

 

 

 

1. Kompetensi Penyelenggara 

Musrenbang 

2. Proses Musrenbang 

sebelumnya 

3. Informasi Untuk Peserta 

4. Media dan informasi 

Musrenbang 

5. Ketersediaan jadwal agenda 

Musrenbang dan daftar peserta 

2. Pelaksanaan 

Musrenbang 

1. Tempat dan fasilitas 

pelaksanaan Musrenbang 

2. Informasi yang disediakan bagi 

peserta  

3. Agenda Pembahasan 

4. Ketersediaan Instrumen 

5. Keterwakilan Stakeholders 

6. Keterlibatan DPRD 

7. Kualifikasi dan kompetensi 

fasilitator 

8. Alur dan dinamika 

pembahasan 
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2.9 Kerangka Berpikir 

 Kerangka berpikir merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai 

skema pemikiran atau dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar 

belakangi penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mencoba 

menjelaskan masalah pokok penelitian.  

Gambar 2.1 
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