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ABSTRAK 

 

ANALISIS IMPLEMENTASI HASIL MUSYAWARAH PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) INFRASTRUKTUR DI 

KECAMATAN SENAPELAN  

 

Oleh : 

 

Azizah 

11675202908 

 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Senapelan. Adapun rumusan masalah 

bagaimana implementasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrenbang)  infrastruktur di Kecamatan Senapelan dan apa faktor penghambat 

dalam mengimplementasikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrenbang)  infrastruktur di Kecamatan Senapelan. Adapun tujuan dari 

pengajuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hasil 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)  infrastruktur di 

Kecamatan Senapelan. Untuk mengetahui faktor penghambat 

mengimplementasikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrenbang)  infrastruktur di Kecamatan Senapelan. Metode pengumpulan data 

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Kemudian metode analisa data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang 

digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara 

mendeskripsikan, membandingkan, menginterprestasikan data dan fakta yang 

ditemukan dilapangan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi hasil 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)  infrastruktur di 

Kecamatan Senapelan sudah terlaksana dengan baik. Faktor penghambat 

mengimplementasikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrenbang)  infrastruktur di Kecamatan Senapelan adalah Terkendalanya 

dana untuk merealisasikan pembangunan dan sumber daya manusia yang masih 

kurang dari pihak Kecamatan maupun dari pihak instansi lainnya sehingga 

pelaksanaan Musrembang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

masih belim bisa dilakukan secara optimal. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Musrembang 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembangunan daerah merupakan suatu masalah yang tidak dapat 

dipisahkan dari pelaksanaan pembangunan nasional secara keseluruhan. 

Diakhirakhir ini, perhatian terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pembangunan daerah semakin bertambah besar, hal ini dapat dilihat dengan jelas 

dari usaha sungguh-sungguh yang dilakukan pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Guna terwujudnya pembangunan daerah tersebut telah di 

susun rencana pembangunan tahunan daerah dengan sistem dan mekanisme 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terpadu, serasi, selaras, dan seimbang 

antara pembangunan daerah serta antar kegiatan pemerintah dan bentuk partisipasi 

masyarakat yang menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar 

masyarakat.  

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah,  pemerintah daerah dalam hal 

ini sebagai alat penyelenggaraan negara berkewajiban  untuk mengembangkan 

pembangunan yang ada di daerahnya. Pembangunan daerah berupa pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara 

nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 
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terhadap pengambilan kebijakan, kemampuan daya saing, maupun peningkatan 

indeks pembangunan manusia. Pembangunan sangat dibutuhkan dalam segala 

bidang untuk mencapai tujuan yang diharapkan demi kemajuan suatu wilayah atau 

negara yang sedang berkembang agar dapat bersaing dengan wilayah atau negara 

lainnya. 

Salah satu yang menjadi indikator pembangunan adalah bagaimana 

keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan yang ada 

disekitarnya. Partisipasi disini hanya dikaitkan dengan tingkat kehadiran 

masyarakat dalam berbagai bentuk rapat rencana pembangunan yang ada, 

melainkan dikaitkan juga dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam hal 

penyampaian aspirasi dan keluhan serta ikut mengawal kegiatan yang akan 

dilakukan dilingkungan hingga turut serta mengawal proses pembangunnan yang 

telah disepakati bersama. Pembangunan tidak akan akan maju apabila salah satu 

dari tiga komponen tata pemerintahan yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta 

tidak berperan di dalamnya. Karena itu, diperlukan suatu program yang dapat 

membantu pembangunan tersebut dengan suatu program perencanaan 

pembangunan yang ada didalam tatanan pemerintahan Indonesia, mulai dari 

pemerintahan daerah (Tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi 

sampai tingkat pemerintahan pusat) yaitu Musyawarah Perencana Pembangunan 

(Musrenbang).  

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama 

mengindentifikasi dan menentukan prioritas  kebijakan pembangunan masyarakat. 

Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi 
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 perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, 

sekaligus mencapai konsensus bersama  mengenai prioritas kegiatan 

pembangunan berikut anggarannya. Musyawarah perencana pembangunan 

(Musrenbang) adalah sebuah institusi perencanaan yang ada di daerah sebagai 

mekanisme untuk mempertemukan usulan atau kebutuhan masyarakat (bottom up 

planning)  dengan apa yang akan diprogramkan pemerintah (top down planning). 

Pemerintahan daerah mengamanatkan perencanaan pembangunan dari bawah 

secara partipatif, yang terwujud dalam bentuk rangkaian musyawarah perencanaan 

pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang dari mulai 

musrenbang kelurahan/desa, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten/kota 

dan musrenbang provinsi. 

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilakukan setiap tahun 

sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Musrenbang Kabupaten/Kota 

diawali dengan terlebih dahulu musrenbang pada tingkat desa Pada tingkat 

masyarakat (desa), Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang 

prioritas program OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa 

(ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan 

mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan. Data usulan dari semua 

Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, akan dimusyawarahkan di tingkat 

kecamatan, hasil musyawarah kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen 

berupa daftar usulan kegiatan kecamatan. Pada tingkat kecamatan, peran dan 

fungsi musrenbang ialah untuk mencapai konsesus dan kesepakatan mengenai : 
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1. Prioritas program dan kegiatan OPD untuk dibahas dalam Forum SKPD; 

2. Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri musrenbang 

kabupaten. 

Pada tingkat kabupaten/kota, Musrenbang bertujuan untuk mencapaikan 

sensus dan kesepakatan tentang   draft   final  RKPD   (Rencana Kerja Pemerintah  

Daerah). Dokumen ini berisikan : 

1. Arah kebijakan pembangunan daerah; 

2. Arah program dan kegiatan prioritas OPD berikut perkiraan anggarannya 

atau Renja (Rencana Kerja) OPD; 

3. Kerangka ekonomi makro dan keuangan; 

4. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD 

Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya; 

5. Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat; 

6. Alokasi anggaran untuk ADD. 

Salah satu daerah yang penulis amati terkait dengan perencanaan 

pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di 

Kota Pekanbaru adalah di Kecamatan Senapelan. Kecamatan Senapelan 

merupakan kecamatan tertua yang ada di pekanbaru. Juga menjadi cerminan dan 

gambaran pembangunan Kota Pekanbaru. Kecamatan Senapelan merupakan salah 

satu dari 12 kecamatan diwilayah Kota Pekanbaru, yang terdiri dari 6 kelurahan 

42 RW dan 146 RT dengan luas wilayahnya adalah 6,65 Km
2
.  

Pelaksanaan pembangunan disusun atas dasar Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan atau yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang sebagai wujud 
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untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna, sesuai 

yang diamanatkan dalam Undang – Undang.  

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilakukan setiap tahun  

sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya. Musrenbang Kabupaten/Kota 

diawali dengan terlebih dahulu musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya 

tingkat kecamatan. Data usulan dari semua Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, 

akan digodok dan dimusyawarahkan di tingkat kecamatan, hasil musyawarah 

kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan 

kecamatan yang selanjutnya akan diusulkan pada Musrenbang tingkat 

Kabupaten/Kota. 

Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2018 di Kota Pekanbaru 

dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018. Kegiatan Musrenbang tersebut 

berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Senapelan. Masalah yang penulis temui 

saat melakukan survei ialah kurang memadainya tempat pelaksanaan kegiatan 

musrenbang yang mana hanya mampu menampung sekitar 72 orang dengan 

fasilitas yang juga kurang memadai. Hal tersebut terbukti juga dengan pengakuan 

salah seorang peserta Musrenbang sebagai berikut. 

“Ruangan pertemuan panas dan sempit sedangkan orang yang hadir 

dalam musrenbang kecamatan ini banyak”  

Selain itu dalam pembentukan panitia penyelenggara kegiatan musrenbang  

tidak melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.  
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Pada saat kegiatan Musrenbang dilakukan pun masih kurangnya partisipasi 

mayarakat yang mana hanya dihadiri oleh pihak–pihak dari dinas/instansi 

pemerintah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 Daftar hadir peserta Musrenbang Kecamatan Senapelan Tahun 

2018 

 

No  Delegasi/Partisipasi Jumlah 

 

1 Pegawai Kecamatan Senapelan  20 orang  

2 Tim BAPPEDA Kota Pekanbaru  1 orang  

3 Perwakilan DPRD Kota Pekanbaru  1 orang  

4 Kapolsek Senapelan  1 orang 

5 Danramil Senapelan  1 orang  

6 Ketua LPM Kecamatan dan kelurahan 13 orang 

7 Kepala Kelurahan  6 orang  

8 Ketua Rw se-Kecamatan Senapelan  25 orang 

9 Kepala Puskesmas Kecamatan Senapelan 1 orang 

11 Kepala KUA Kecamatan Senapelan  1 orang  

12 Kelompok Perempuan 1 orang 

13 UPTD Pendidikan 1 orang 

14 Pengusaha lokal   - 

 Sumber : Berita acara Musrenbang Kecamatan Senapelan 15 Februari 2018 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam 

musrenbang Kecamatan Senapelan relatif kurang, karena masyarakat sudah 

merasa jenuh disebabkan apa yang diminta atau kebutuhan masyarakat tidak 

terealisasi. Secara umum penyelenggaraan Musrenbang kecamatan ditujukan 

untuk menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat 

di tingkat wilayah yang setempat. Selanjutnya di bawah ini disajikan tabel hasil 

Musrenbang tahun 2018. 

Kurangnya pasrtisipasi dari kaum perempuan masih menjadi masalah 

dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Senapelan karena untuk 

mendukung proses partisipasi peremupuan, usahakan kehadiran 30 persen 
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perempuan dalam Musrenbang (Widya P, 2008:7) sedangkan kehadiran 

perempuan pada saatkegiatan Musrenbang dilaksanakan hanya ada sebanyak 12 

orang. Hal tersebut terbukti dari pengakuan panitia penyelenggara Musrenbang 

Kecamatan Tembilahan Hulu berikut. 

“Untuk kehadiran itu, semua peserta Musrenbang ada 72 orang yang 

hadir. Yang hadir laki –laki ada sebanyak 35 orang sedangkan perempuan 

ada sebanyak 12 orang.” 

Kegiatan Musrenbang seringkali belum mencerminkan semangat 

musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Belum dapat menjadi ajang 

yang bersahabat bagi warga masyarakat terutama kelompok miskin dan 

perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Seperti diketahui 

dalam Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan Pol 

itik Pasal 25 Butir (a) menyatakan bahwa “setiap warga negara harus mempunyai 

hak dan kesempatan,tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan 

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

dipilih secara bebas”. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa, “masyarakat berhak untuk 

memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau 

pembahasan rangcangan Perda”.  

Secara umum penyelenggaraan Musrenbang kecamatan ditujukan untuk 

menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat di 

tingkat wilayah yang diselaraskan. Salah satu tujuan Musrenbang Kecamatan 

ialah menyepakati prioritas program /kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan 
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yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kecamatan. Terdapat kejanggalan 

dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Senapelan Tahun 2018 yaitu 

tidak ada prioritas kegiatan usulan yang akan dilaksanakan. Dibawah ini disajikan 

Tabel 1.32 merupakan program –program pembangunan hasil Musrenbang 

Kecamatan tahun 2018.  

Tabel 1.2 Hasil Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2018 

 

No Usulan kegiatan Volume Lokasi 

Kelurahan Padang Terubuk 

1 Jalan Lingkungan 

/ Semenisasi 

80m x 5m Jl. Riau Gg. Geliga RT. 001 RW. 006 

2 Drainase 6m x 1,5m x 

1.5m 

Jl. Mawar ke Jl. H. Guru memotong Jl. 

Riau RT.001 RW. 003 

3 Box culvert 3m x 2m x 

1m 

Jl. Riau Gg. Sepakat RT. 002 RW. 006 

4 Drainase  ± 2.000m 

 

Wilayah RT. 001,002, 003 dan 004  

RW. 003 

Kelurahan Kampung Dalam 

1 Pengaspalan 

Hotmix 

50 m Jalan M. Yatim Gg. Sago  RT. 003 RW. 

001  

2 Pembangunan 

Jembatan 

 

1 paket Pembangunan Jembatan jalan Kampung 

Dalam I di muara sungai Sago  7m x 

15m dan Pembangunan jalan Kampung 

Dalam I sampai ke jalan Mesjid yang 

dahulunyamerupakan akses jalan umum 

di dalam  

lokasi Hak Pengelolaan PT. Pelindo I 

3 Box culvert 

 

10 m dekat Tanam M. Yatim RW. 001 dan 

RW. 002 

4 Drainase 

 

300 m 

 

Jalan H. Sulaiman RW. 001 dan RW. 

002 

5 Drainase 106m x 0,80 

x0,50  

Jalan Kampung Dalam RW. 005 

6 Drainase 400 M Jl. Ir. H. Juanda  RT. 002 RW. 003 

Kelurahan Padang Bulan 

1 Pembangunan 

Gedung PAUD 

P. 40 x L. 8 

M 

Jl. Cempaka No. 92 RT. 002 RW. 002 

Gedung TK Cempaka ( Ganti Atap, 

Flapon, Lantai, Pintu/Jendela dan 

Pengecatan )  

2 Pengaspalan P. 200 x L. 4 Jl. Sidomulyo IV ( Ditinggikan 20 CM) 
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Hotmix 

 

x T. 0,20 RT. 002 RT 004 RW 10 

3 Pengaspalan 

Hotmix 

P. 256 m x L. 

4 m 

Jl. Teratai Gg. Anggrek  sampai 

simpang Gg. Pinang RW.003 

4 Pembangunan 

Jembatan  

1 x 4 m Jl. Seroja  RT.004 RW. 005 (Kiri dan 

kanan) 

5 Pembangunan 

Jembatan  

8 x 5 m 

 

Jl. Sidomulyo   (anak sungai senapelan) 

RW. 007, RW. 009 dan RW. 010 

6 Drainase 0,8 x 0,8 x 

210 m 

Jl. Sidomulyo I RT.001 RW.010 

7 Drainase  0,30 x 0,30 x 

670 m 

 

Gg. Istiqomah dari Jl. Teratai, Jl. 

Cempaka, Jl. A. Yani dan Jl. ST. 

Alamuddinsyah RT. 01, 02, 03 RW. 01 

8 Drainase 0,8 x 0,8 x 

2.450 m 

Jl. Kenanga mulai simpang Jl. Teratai 

ke Jl. Melur, Jl.Melati samapai simpang 

Jl. Cempaka, Jl. Seroja simpang Jl. 

Melati kiri kanan sampai RT. Cempaka, 

simpang Jl. Seroja Melati sampai 

simpang Jl. Seroja Teratai RW. 002,RT. 

001 RW. 003,  

RT. 004 RW. 004 da 

9 Pembangunan 

posyandu 

6 x 7 m Jl. Seroja  RT.001 RW.004 (Tanah 

Hibah) 

10 Peralatan dan 

Perlengkapan 

posyandu 

1 set RT. 02 RW. 01 

Kelurahan Kampung Bandar 

1 Lampu jalan 10 Unit Jl. Senapelan rt.01, rt. 02, rt.03 rw.04 

2 Jalan Lingkungan 

/ Semenisasi 

P= 300m, L= 

3m 

Jalan setapak jl. Riau i 

3 Sumur Dalam/ 

Deep well 

 

Kedalaman 

100m 

Jl. Panglima undan RT.03/RW.07 

4 Sumur Artesis 1 unit Jl. Riau I RT. 01 / RW.05 

5 Drainase p= 40m, 

l= 60cm 

Jl. Guru/jl. Riau iv RT.03/RW.07 

6 Drainase p= 100m, l= 

80cm 

Jl. Riau I RT. 01 / RW.05 

7 Drainase  1 paket Jl. Kesehatan RT.03/RW.06 

8 Drainase  ± 60m (30cm 

x30cm ) 

Jl. Wakaf/ jl. Jati RT.04/RW.08 

 

9 Drainase  ± 200m,  

p 15m,  

l ±50m 

Jl. Senapelan gg.pinggir RT.01,02 

RW.04 

10 Drainase  p= 30m,  Jl. Guru/jl. Riau iv RT.02/RW.07 
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l= 60cm 

11 Drainase  ± 60m (30 

x30cm ) 

Jl. Panglima undan gg. Buntu 

RT.03/RW.08 

Kelurahan Sago 

1 Pengaspalan 

Hotmix 

250m x 5m Jl.Samanhudi  Rw.02  Dan Rw.03 

Jl. Karet / DR Leimana RT 01 RW 03 / 

RT 02 RW 05 

2 Sumur Dalam/ 

Deep well 

1 unit  Jl. A. Yani Gg. Beringin RT 02 RW 05 

3 Drainase 500m x 0.1 m 

x 1 m 

Jl. Karet / DR Leimana RT 01 RW 03 / 

RT 02 RW 05 

4 Peralatan dan 

Perlengkapan 

posyandu 

1 set  Jl. Samratulangi 

 

Kelurahan Kampung Baru 

1 Pembangunan 

poskamling/ 

linmas 

1 unit  Jl. Jati RT 03 RW 02 

 

2 Pembangunan 

poskamling/ 

linmas 

4 x 6 m Jl. Meranti  RW 05 

 

3 Overlay Hotmix 

 

200m x 5m Jl Kapur Gg. Kapur II RT 02 RW 07 

4 Sumur Dalam/ 

Deep well 

1 unit  Jl. Jati RT 02 RW 02 

Jl. Kapur Gg. Kapur III RT 02 RW 06 

5 Box culvert 1 paket  Jl. Kulim RW 01 

6 Drainase  150 m Jl. Giam Rt 02 RW 08 

7 Drainase  500 m  Jl. Jati Gg. Damai RT 01, 02 dan 03 

RW 02 

8 Drainase  50 m x 150 m Belakang SMU 7 RT 01 RW 07  

9 Drainase  200 m Jl. Meranti Batu Gg. H. M. Ali I RT 03 

RW 04 

10  Pembangunan 

posyandu 

1 unit  Jl. Meranti RT 01 RW 06 

11 Pembangunan 

posyandu 

4x6 m Jl. Meranti  RW 05 

Sumber : Kantor Camat Senapelan tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sekian banyak program usulan 

yang telah diajukan dalam menunjang proses pembangunan suatudaerah 

khususnya yang berada di Kecamatan Senapelan. Terdapat kejanggalan dalam 
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pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Senapelan Kota Pekanbau yaitu 

tidak ada prioritas kegiatan usulan yang akan dilaksanakan.  

Tabel 1.3 Hasil Musrenbang Kecamatan Senapelan tahun 2019 

 

No Usulan kegiatan Volume Lokasi 

Kelurahan Padang Terubuk 

1 Box culvert 

 

10 m Jl. Riau Gg. Sepakat RT. 002 RW. 006 

2 Drainase 

 

300 m 

 

Wilayah RT. 001,002, 003 dan 004  

RW. 003 

Kelurahan Kampung Dalam 

1 Pengaspalan 

Hotmix 

 

P. 200 x L. 4 

x T. 0,20 

Jalan M. Yatim Gg. Sago  RT. 003 RW. 

001  

2 Pengaspalan 

Hotmix 

P. 256 m x L. 

4 m 

Jalan H. Sulaiman RW. 001 dan RW. 

002 

3 Pembangunan 

Jembatan  

1 x 4 m Jalan Kampung Dalam RW. 005 

4 Drainase 

 

300 m 

 

Jalan H. Sulaiman RW. 001 dan RW. 

002 

Kelurahan Padang Bulan 

1 Pembangunan 

Gedung SMP 

P. 40 x L. 8 

M 

Jl. Teratai Gg. Anggrek  sampai 

simpang Gg. Pinang RW.003 

2 Pembangunan 

Jembatan  

8 x 5 m 

 

Jl. Seroja  RT.001 RW.004 (Tanah 

Hibah) 

3 Drainase 0,8 x 0,8 x 

210 m 

Jl. Seroja  RT.004 RW. 005 (Kiri dan 

kanan) 

4 Drainase  0,30 x 0,30 x 

670 m 

 

Gg. Istiqomah dari Jl. Teratai, Jl. 

Cempaka, Jl. A. Yani dan Jl. ST. 

Alamuddinsyah RT. 01, 02, 03 RW. 01 

Kelurahan Kampung Bandar 

1 Pembangunan 

poskamling/ 

linmas 

10 Unit Jl. Kesehatan RT.03/RW.06 

2 Pembangunan 

poskamling/ 

linmas 

P= 300m, L= 

3m 

Jl. Wakaf/ jl. Jati RT.04/RW.08 

 

3 Overlay Hotmix 

 

Kedalaman 

100m 

Jl. Senapelan gg.pinggir RT.01,02 

RW.04 

4 Drainase  ± 200m,  

p 15m,  

l ±50m 

Jl. Guru/jl. Riau iv RT.03/RW.07 

5 Drainase  p= 30m,  Jl. Riau I RT. 01 / RW.05 
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l= 60cm 

Kelurahan Sago 

1 Sumur Dalam/ 

Deep well 

1 unit  Jl. Samratulangi 

 

2 Box culvert 1 paket  Jl. A. Yani Gg. Beringin RT 02 RW 05 

3 Drainase  150 m Jl. Karet / DR Leimana RT 01 RW 03 / 

RT 02 RW 05 

4 Drainase  500 m  Jl. Karet / DR Leimana RT 01 RW 03 / 

RT 02 RW 05 

Kelurahan Kampung Baru 

1 Pembangunan 

poskamling/ 

linmas 

4 x 6 m Belakang SMU 7 RT 01 RW 07  

2 Overlay Hotmix 

 

200m x 5m Jl. Meranti Batu Gg. H. M. Ali I RT 03 

RW 04 

3 Sumur Dalam/ 

Deep well 

1 unit  Jl. Kapur Gg. Kapur III RT 02 RW 06 

4 Box culvert 1 paket  Jl. Kulim RW 01 

5 Drainase  150 m Jl. Giam Rt 02 RW 08 

6 Drainase  500 m  Jl. Jati Gg. Damai RT 01, 02 dan 03 

RW 02 

7 Drainase  50 m x 150 m Belakang SMU 7 RT 01 RW 07  

8 Drainase  200 m Jl. Meranti Batu Gg. H. M. Ali I RT 03 

RW 04 

Sumber : Kantor Camat Senapelan tahun 2019 

Dari tabel 1.3 menjelaskan bahwa banyaknya  program usulan yang telah 

diajukan dalam menunjang proses pembangunan suatu daerah khususnya yang 

berada di Kecamatan Senapelan. Berdasarkan hasil Musrenbang, berikut jumlah 

anggaran dan realisasi pembangunaan Infrastruktur di Kecamatan Senapelan 

tahun 2018: 
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Tabel 1.4 Data Pembangunaan Infrastruktur di Kecamatan Senapelan tahun 

2018: 

 

No Jenis 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Volume Jumlah 

Anggaran 

Hasil Jumlah 

Anggaran 

terlaksana 

1 Puskesmas/ 

posyandu Kel. 

Padang Terubuk 

1 Unit Rp300.000.000 Terlaksana Rp300.000.000 

2 Pembangunan 

Gedung PAUD 

Kel. Padang Bulan 

2 Unit Rp40.000.000 Terlaksana Rp40.000.000 

3 Semenisasi Jalan 

Kel. Kampung 

Bandar  

300 M Rp330.000.00 Tidak 

Terlaksana 

Rp42.000.000 

4 Overlay 

HotmixKelurahan 

Kampung Baru 

200 M Rp150.000.000 Tidak 

Terlaksana 

- 

Jumlah Rp820.000.000 - Rp382.000.000 

Sumber :Kantor CamatSenapelan tahun 2018.  

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa besarnya jumlah anggaran 

Pembangunaan Infrastruktur di Kantor CamatSenapelan sebesar Rp.820.000.000 

sedangkan untuk jumlah anggaran yang terlaksana adalah Rp.382.000.000 untuk 

hasil yang telah tercapai hanya terdapat 1 unit pembangunaan 

puskesmas/posyandu Kelurahan Padang Terubuk, dan Pembangunan Gedung 

PAUD Kelurahan Padang Bulan sebanyak 2 unit, berdasarkan keterangan 

sekretaris Kepala Camat Senapelan bahwa jalan yang dibanggun atau Semenisasi 

Jalan di Kelurahan Kampung Bandar masih belum berjalan secara keseluruhan 

terkendalanya terdapat pada dana pembiayaan bangunaan jalan biasa dana yang 

diusulkan terlalu besar sehingga pihak atasan menunda untuk memberikannya 

atau banyaknya pertimbangan dari atasan. 
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Tabel 1.5 Data Pembangunaan Infrastruktur di Kecamatan Senapelan tahun 

2019: 

 

No Jenis 

Pembangunan 

Infrastruktur 

Volume Jumlah 

Anggaran 

Hasil Jumlah 

Anggaran 

terlaksana 

1 Sumur Dalam/ 

Deep well Kel. 

Sago 

3 Unit Rp100.000.000 Terlaksana Rp100.000.000 

2 Box culvert Kel. 

Kampung Baru 

2 Paket Rp65.000.000 Tidak 

Terlaksana 

Rp42.000.000 

3 Pembangunan 

poskamling/ linmas 

Kel. Kampung 

Bandar  

1 Unit Rp85.000.000 Tidak 

Terlaksana 

- 

Jumlah Rp250.000.000 - Rp142.000.000 

Sumber :Kantor CamatSenapelan tahun 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa besarnya jumlah anggaran 

Pembangunaan Infrastruktur di Kantor Camat Senapelan sebesar Rp.250.000.000 

sedangkan untuk jumlah anggaran yang terlaksana adalah Rp.142.000.000 untuk 

hasil yang telah tercapai hanya terdapat 3 unit pembangunaan Sumur Dalam/ 

Deep well yang berada di Kelurahan Sago. 

Salah satu tujuan Musrenbang Kecamatan ialah menyepakati prioritas 

program /kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan yang dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Kecamatan. Berdasarkan penomena di atasbahwa 

pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan di 

Kecamatan Senapelan terdapat beberapa masalah yaitu: 

Pertama, pendekatan partisipatif melalui musrenbang hanya retorika saja. 

Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan kepada daerah, hasil 

reses DPRD dan program SKPD. Kondisi ini berakibat timbulnya akumulasi 

kekecewaan di tingkat kelurahan dan kecamatan Senapelan yang sudah memenuhi 
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kewajiban membuat rencana tapi realisasinya sangat minim. Bahwa didalam 

berita acara musrenbang tingkat kecamatan ditemukan banyak sekali program 

yang tidak terealisasi dari tahun sebelumnya, dan program yang sudah terealisasi 

memakan biaya yang cukup tinggi ini juga yang membuat masyarakat malas 

untuk partisipasi dalam musrenbang. 

Kedua, kurangnya komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai program kerja yang dijalankan. Hal ini didasari karena ada beberpa 

factor yang mempengaruhi. Di dalam sosialisasi diperlukan upaya untuk 

meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam musrenbang, yaitu adanya 

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya. Dengan 

diadakannya sosialisasi akan merubah sikap serta tindakan masyarakat yang 

selanjutnya menjadi dukungan untuk berpartisipasi. Namun dengan kurangnya 

partisipasi atau komunikasi antara keduanya menyebabkan masyarakat menjadi 

apatis dalam pembangunan. 

Ketiga, adanya perubahan atau sangahan dari pihak terkait dalam 

pembangunaan Infrastruktur di Kecamatan Senapelan, dengan dalil bahwa dana 

yang diminta dengan dana yang akan digunakan tidak sesuai sebagaimana yang 

telah ditetapkan pada  tahapan awal. Berdasarkan paparan di atas, dalam hal ini 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul  “Analisis 

Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  

Infrastruktur di Kecamatan Senapelan” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Bertitik tolak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka 

dirumuskan masalah yang akan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana implementasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan 

(Musrenbang)  infrastruktur di Kecamatan Senapelan? 

1.3 Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui implementasi 

hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)  infrastruktur di 

Kecamatan Senapelan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian 

dibidang administrasi khususnya, serta menambah pengetahuan dan 

pengalaman dalam menerapkan teori  

b. Dapat menjadi bahan pertimbangan camat maupun masyarakat yang ada di 

Kecamatan Senapelan untuk lebih aktif berpartisifatif dan mampu 

menganalisis mengenai prioritas yang dibutuhkan masyarakat  

c. Diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait 

untuk mempertimbangkan dan sumbangan pemikiran mengenai masalah 

pelaksanaan musrenbang di Kecamtan Senapelan. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Kebijakan Publik 

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. 

Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar 

pelayanan peblik yang menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa 

persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini mengikat pemerintah 

(negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. 

Menurut Rae dan Wilde dalam Suyatna (2009:8) menyebutkan kebijakan 

adalah sebagai rangkaian tindakan yang dipilih dan mempunyai arti penting dalam 

mempengaruhi sejumlah orang. Sedangkan menurut Carl Friedrich dalam 

Indiahono (2009:180) mendefiniskan “Kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang kelompok, atau pemerintah 

dalam lingkungan tertentu sehubung dengan adanya hambatan-hambatan tertentu 

seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu”. 

Sementara Nugroho (2014:357) mendefinisikan kebijakan publik adalah 

peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar tindakana 

pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang 

kehidupan sehari-hari. Menurut Thomas R. Dye dalam Winarno (2012:20) 

menyebutkan “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Apabila pemerintah memilih untuk 
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melakukan, maka pemerintah harus mengetahui tujuan (goal) dan kebijakan itu. 

Kemudian apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan, maka pemerintah 

harus mengetahui dampak (impact) dari kebijakan tersebut”. 

Richard Rose dalam Agustino (2014:7) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling 

berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagi 

keputusan yang berlainan.Sulistio (2013:2) menyatakan bahwa kebijakan publik 

adalah apapun pilihan pemerintah untuk atau tidak melakukan. Definisi tersebut 

mengandung makna bahwa kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik diatas, maka 

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah 

yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi 

masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan 

publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan 

dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan 

pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang 

dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna 

kebijakan agar dipatuhi, hal inisejalan dengan pendapat Easton bahwa kebijakan 

mengandung nilai paksaan secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan. 
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1.1.1. Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar 

suatu kebijakan dapat tersusun dan dilaksanakan dengan baik. Kebijakan yang 

dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu nelewati beberapa tahap 

penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya 

melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. 

Howlet dan Ramesh dalam Nawawi (2009:16) mengatakan bahwa proses 

kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu : 

1. Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu 

masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah 

2. Formulasi kebiajkan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-

plihan kebijakan oleh pemerintah 

3. Pembuat kebijakan (decision Making), yakni proses ketika pemerintah 

memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan  

4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yakni proses untuk 

melaksanakan kebiajkan supaya mencapai hasil  

5. Evaluasi kebiajkan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan 

menilai hasil atau kinerja kebijakan 

Sedangkan menurut Ripley dalam Nawawi (2009:16) menyebutkan 

tahapan atau proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda, 

formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi terhadap 

implementasi, dan kinerja dampak dan kebijakan baru. 
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2.2 Pembangunan  

Menurut S.P Siagian (2005:143) menjelaskan bahwa pembangunan adalah 

suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta 

pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Adapula yang menekankan 

pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (growth with change), terutama 

perubahan nilai-nilai dan kelembangaan (Kuncoro,2004:63). Sedangkan menurut 

Haryono Sudiramunawar (2002:15), pembangunan dapat diartikan sebagai suatu 

konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus menerus menuju kearah 

perkembangan dankemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik secara 

menyeluruh maupunber kesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang 

dilakukan oleh pemerintahdan masyarakat utuk mencapai tujuan negara,  

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). 

Beberapa paparan defenisi diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa 

pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah 

yang diperuntukkan bagimasyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan 
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sosial, tujuan ekonomi,demografi politik dan sebagainya dengan cara 

meningkatkan pembangunan. 

Teori pembangunan pun dalam perkembangannya semakin kompleks yang 

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

dari pembangunan antara lain :  

1. Peningkatan standar hidup (levels of living);  

2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasapercaya 

diri (self-esteem) seseorang dan,  

3. 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 
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cara hidupnya yang baru dan lebih baik dari pada yang sebelumnya. Walaupun 

demikian, perlu di ingat bahwa konsepdari 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  

 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 
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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. 

Perencanaan pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:6) 

adalah tahapan awal proses pembangunan. Dimana sebagai tahapan 

awal,perencanaan pembangunan merupakan pedoman/acuan/dasar bagi 

pelaksanaankegiatan pembangunan. Karena itu perencanaan pembangunan 

hendaknya bersifatimplementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat 

diterapkan), serta perludisusun dalam suatu perencanaan strategis dalam arti tidak 

terlalu mengatur,penting, mendesak maupun mengantisipasi tuntutan perubahan 

baik internalmaupun eksternal, serta disusun berdasarkan fakta riil di lapangan.  

 Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area pembangunan 

sehingga terbentukkonsep perencanaan pembangunan daerah,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”. 

 Berdasrakan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembangunan adalahsuatu proses untuk menentukan kegiatan-

kegiatanpembangunan yang tepat melalui urutan pilihan dengan 
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memperhitungkan sumberdaya yang tersedia guna mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan. 

 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”. 

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 sangatpenting 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 
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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. 

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 

memperhatikansistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimasi, 

sehingga aktivitas pekerjaan yang dilaksanakan dapat berlangsung berdaya guna, 

berhasil, bersih dan bertanggung jawab. 

Secara umum unsur-unsur pokok yang termasuk dalam perencanaan 

pembangunan sebagai berikut: 

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. 
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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 

 

2.4 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 

Didalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 dikatakan bahwa 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pelaku 

dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana 

pembangunan daerah. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050187/Kep/Bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) 

menyebutkan bahwa musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah 
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stakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari 

Kelurahan/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas Kelurahan/ kelurahan di 

kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan rencana kerja satuan kerja 

perangkat daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. 

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 an 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. 
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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. 

Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat desa/kelurahan, dan 

diakhiri pada musrenbang tingkat Provinsi. Seperti yang dikemukakan oleh Indra 

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

penganggaran daerah adalah Musrenbang tingkat desa/kelurahan, Musrenbang 

tingkat kecamatan, Musrenbang forum SKPD, Musrenbang tingkat 

kabupaten/kota, dan Musrenbang tingkat provinsi.Menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada pasal 20 ayat (1), 

menjelaskan bahwa musrenbang kecamatan merupakan bagian dari rangkaian 

kegiatan musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hal ini dapat 

dilihat pada pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan “Musrenbang RKPD 

kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan kerja antar-SKPD 

dan antar rencana pembangunan kecamatan”. 

2.1.2. Musrembang Kecamatan 

Didalam lampiran Permendagri No 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa 

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku 
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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 mendapatmasukan 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, berlakubaik untuk pemandu, 

peserta, narasumber, bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

Musrenbang kecamatan.Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar sehingga 

Musrenbang kecamatan benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan 

keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan 

tingkat kecamatan. Prinsip-prinsip Musrenbang kecamatan, yaitu : 
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1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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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5. 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. 

6. 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 

2.1.3. Tujuan Musrembang 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. 
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Tujuan Musrenbang kecamatan adalah:  

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat 

desa/kelurahan yang menjadi prioritas kegiatan pembangunan diwilayah 

kecamatan yang bersangkutan. 

2. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan ditingkat 

kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatanpembangunan 

desa/kelurahan. 

3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunankecamatan 

sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) 

Kabupaten/Kota. 

2.1.4. Mekanisme Musrembang Kecamatan 

  Didalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 ada dimuat lampiran yang 

menjelaskan mengenai tahapan proses pelaksanaan Musrenbang kecamatan, yaitu 

sebagai berikut: 

2.1.4.1.  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. 
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2. Penyusunan jadwal dan agenda Musrenbang kecamatan 

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 

3. Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam Musrenbang 

kecamatanyaitu narasumber, fasilitator dan peserta.  

4. Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang kepada 

Bappeda kabupaten/kota 

5. Pengumuman secara terbuka jadwal, tempat, dan agenda Musrenbang 

kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum Musrenbang dilakukan. 

6. Penyampaian undangan kepada peserta Musrenbang RKPD 

Kabupaten/kota di kecamatan, yangdilampiri dengan bahan musrenbang. 

2.1.4.2. 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 materi 

musrenbang  

4. Sidang kelompok  

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

Pleno II bertujuan untuk: 
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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 seluruh 

peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh 

ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati 

kegiatan prioritas pembangunan daerahkabupaten/kota di kecamatan. 

6. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam 

rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD 

kabupaten/kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat. 

7. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, 

dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan 

ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan 

yang menghadiri musrenbang RKPDkabupaten/kota di kecamatan. 

8. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang 

kecamatan kepada Bupati/walikota sebagai bahan penyusunan RKPD 

kabupaten/kota,dan kepada Kepala SKPDKabupaten/kota sebagai bahan 

penyusunan rancangan Renja SKPDyang akan dibahas di forum SKPD. 

2.1.5. Peserta Musrenbang Kecamatan 

Dalam penentuan partisipan Musrenbang kecamatan, perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut : 
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1. Komposisi peserta. Musrenbang kecamatan akan lebih ideal apabila diikuti 

oleh berbagai komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri 

atas : 

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 pesertayang sebaiknya dimiliki, 

yaitu : 
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a. Peserta menjunjung tinggi prinsip-prinsip musyawarah yaitu 

kesetaraan, menghargai perbedaan pendapat, anti-dominasi, 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. 

2.1.6. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam Musrenbang Kecamatan 

1. Peserta 

Peserta musrenbang kecamatan terdiri atas para kepala desa dan lurah, 

delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota 

DPRD kabupaten/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, 

perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan 

kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya skala 

kecamatan. 
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2. Narasumber 

Narasumber Musrenbang kecamatan dapat terdiri dari pejabat Bappeda, 

perwakilan DPRD, camat, dan perwakilan SKPD kabupaten/kota dan 

unsur lain yang diperlukan. 

3. Fasilitator 

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki 

persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan 

proses pengambilan 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 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 : 
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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  

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 
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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.  

7. Kualifikasi dan kompetensi fasilitator. Fasilitator yang ditugaskan untuk 

memfasilitasi Musrenbang ini harus memadai dan tentunya memiliki 

keterampilan organisasi, analisis dan berwawasan luas 
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8. Alurdan dinamika Pembahasan. Alur pembahasan mengikuti proses 

pemikiran strategis serta tidak melenceng dari luar pembahasan. 

2.5 Implementasi Kebijakan  

 Menurut Udoji dalam Agustino (2008:140) mengatakan 

bahwapelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh 

lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan 

sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau 

tidak diimplementasikan. Sedangkan menurut Kusumanegara (2010:97) 

menjelaskan implementasi adalah sebagai proses administrasi dari hukum yang 

didalamnya tercakup keterlibatan berbagai macam aktor, organisasi, prosedur dan 

teknik yang dilakukan agar kebijakan yang telah ditetapkan mempunyai akibat 

yaitu tercapainya tujuan kebijakan. Selanjutnya menurut Lester dan Steward 

dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan implementasi kebijakan dipandang 

dalam arti luas, merupakan alat, administrasi hukum dimana, aktor, organisasi, 

prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan 

guna meraih dampak dan tujuan yang diinginkan. Menurut Nugroho (2017:728), 

implementasi pada pinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. 

2.5.1Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

a. Teori Implementasi  

 Teori Impelemntasi Kebijakana.Teori George C.Edwards III 

(dalam Riant Nugroho,2009:636). Dalam pandangan Edwards III, 

implementasi kebijakan dipengaruhi olehempat variabel,yakni: (1) 
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komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)struktur birokrasi. 

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu samalain. 

1) Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 

kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas 

atau bahkan tidak diketahui sama sekalioleh kelompok sasaran, maka 

kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. 

2) Sumber daya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. 

Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni 

kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya 

adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efiktif. 

Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi 

dokumen saja. 

3) Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 
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pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai 

pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga 

menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah.  

4) Struktur birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

Salah satudari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi 

adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating 

proceduresatau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap 

implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu 

panjangakan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan 

red - tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini 

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

2.6 Konsep Musyawarah Menurut Pandangan Islam  

 Dalam Islam, proses musyawarah ini diterangkan dalam beberapa ayat al-

Qur’an yang lebih bersifat umum, artinya bisa diterapkan dalam segala aktifitas. 

Selain itu konsep musyawarah dalam Islam lebih ditekankan pada sikap adil hal 

ini di sandarkan pada contoh sikap hakim yang harus tegas dan adil dalam 

memutuskan suatu perkara peradilan. Sebagaimana tertuang dalam surat al-Imran 

ayat 159 berikut : 
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َةٖ ّنَِو  فَبَِها ا َغلِيَظ  ٱّلَلِ رَۡحم ۖۡ َولَوم ُليَت َفظًّ ْ َل  ٱلمَقلمبِ ِِلَت لَُهمم وْ ُّو ََ ِنوم  ى
لَِكۖۡ فَ  ُف َحوم َِرم َعيمُهمم وَ  ٱعم َتغم رِ  لَُهمم َوَشاوِرمُهمم ِِف  ٱسم مم

َ َت َفَتَوََّكم  ٱۡلم فَإَِذْ َعَزنم
ِ ُُيِبو  ٱّلَلَ إَِن  ٱّلَلِه لََعَ  مُهَتَوّكِ   ١٥٩َي ٱل

Artinya :  

"Maka disebabkan rahmat dari Allah swt-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkan ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

urusan itu, dan apabila kamu telah membulatkan tekad maka berdakwahlah 

kepada Allah swt, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya". (QS. Ali Imran: I59). 

Dari QS Ali-Imran:159 dapat di tarik kesimpulan: 

1. Para ulama berkata: "Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya dengan 

perintah-perintah ini secara berangsur-angsur. Artinya Allah 

memerintahkan kepada beliau untuk memaafkan mereka atas kesalahan 

mereka terhadap beliau karena telah meninggalkan perintah beliau. Setelah 

mereka mendapatkan maaf, Allah memerintahkan beliau untuk 

memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah. Setelah mereka 

mendapatkan hal ini, maka mereka pantas untuk diajak bermusyawarah 

dalam segala perkara. 

2. Musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan penetapan hukum-

hukum. Barang siapa yang tidak bermusyawarah dengan ulama, maka 

wajb diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Firman Allah," Dan  
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bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu" menunjukkan 

kebolehan ijtihad dalam semua perkara menentukan perkiraan bersama 

didasari dengan wahyu. Sebab, Allah mengizinkan hal ini kepada Rasul-

Nya.  

3. Kriteria orang yang diajak bermusyawarah dalam masalah kehidupan di 

masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman, dan santun kepaa orang 

yang mengajak bermusyawarah. 

4. Dalam musyawarah pasti ada perbedaan pendapat. Maka, orang yang 

bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan 

kitabullah dan Sunnah, jika memungkinkan. Apabila Allah telah 

menunjukkan kepada sesuatu yang dikehendaki maka hendaklah orang 

yang bermusyawarah menguatkan tekad untuk melaksanakannya sambil 

bertawakal kepada-Nya, sebab inilah akhir ijtihad yang dikehendaki. 

Dengan ini pula Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini. 

5. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi-Nya apabila telah membulatkan 

tekad atas suatu perkara agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada 

Allah SWT. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat memperkaya teori yang akan penulis 

gunakan dalam penelitian ini. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.  
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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. 

Rifal Rinaldi (2014) “Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Musrenbang 

Kecamatan di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013”. 

Permasalahan yang di angkatnya adalah dalam proses pelaksanaan Musrenbang 

Kecamatan Tempuling tidak ada acara penentuan prioritas secara bersama 

samaatau kelompok dalam forum tersebut, ada kecendrungan bahwa usulan yang 

diajukan kabupaten merupakan rumusan pihak kecamatan berdasarkan daftar 

usulan dari masing masing kelurahan/desa dan dinas/instansi. Selain itu, 

musrenbang tersebut hanya dihadiri oleh pihak pihak dari dinas/instansi 

pemerintah, tidak ada satupun perwakilan dari pihak pihak yang lainnya. 

Kemudian masih kurang memadainya fasilitas dan tempat pelaksanaan 

Musrenbang, dan juga sumber daya manusia yang masih kurang baik dari pihak 

kecamatan maupun dari pihak masyarakat sehingga pelaksanaan musrenbang 

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan masih belum bisa dilakukan 

secara optimal. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan musrenbang kecamatan Tempuling tahun 2013 belum terlaksana 

secara optimal, karena masih ada beberapa hal yang belum bisa dilakukan oleh 
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pihak kecamatan dalam memenuhi ketentuan - ketentuan pelaksanaan musrenbang 

yang sesuai dengan apa yang telah ditetapkan didalam peratutan - peraturan yang 

mengatur tentang pelaksanaan musrenbang tersebut, seperti dalam menetukan 

prioritas perencanaan pembangunan yang tidak mengikutsertakan masyarakat 

secara aktif yang mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap 

pelaksanaan musrenbang tersebut. 

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 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. 

Ria Novita Sari (2017) “Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten 

Indragiri Hilir “. Musrenbang di Kecamatan Tembilahan Hulu seringkali belum 

mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis serta 
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juga kurangnya pasrtisipasi dari kaum perempuan masih menjadi masalah dalam 

pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Hulu. Dalam pelaksanaan 

Musrenbang tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten Indragiri Hilir 

Tahun 2016 yaitu tidak ada prioritas kegiatan usulan yang akan dilaksanakan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya peneliti mencoba meneliti tentang 

pelaksanaan musrenbang di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Dimana 

permasalahannya adalah tidak terealisasinya musrenbang dikecamatan ini dan 

membuat kurangnya tingkat partisipasi dari masyarakat pada pelaksanaan 

Musrenbang di Kecamatan serta tidak adanya usulan prioritas yang akan 

dilaksanakan.  

2.8 Defenisi Konsep  

Defenisi konsep adalah batasan dalam penelitian yang terarah dalam 

penulisann bagian selanjutnyayaitu dengan mendefenisikannya. Pada tulisan ini 

penulis memasukkan beberapa defenisi konsep yang berpedoman pada teori yang 

telah di kemukakan pada landasan teori, sebagai berikut : 

1. Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan dan tidak dilakukan. 

2. Pembangunan adalah suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan 

terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang 

dianggap baik. 

3. Perencanaan Pembangunan adalah suatu kegiatan perencanaan yang 

berkenaan dengan pembangunan untuk menghasilkan rencana-

rencanapembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan 
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tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 

masyarakat.  

4. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar 

pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan 

rencana pembangunan daerah. 

5. Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai 

aktor pelaksana kebijakan dengan sarana sarana pendukung berdasarkan 

aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2.9 Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan mengukur tersebut dapat diketahui 

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. 

(Sugiono 2005:38). Dari pengertian di atas, maka penulis menetapkan beberapa 

konsep yang diteliti oleh penulis yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan pembangunan infrastukrut lingkungan dalam musyawarah 

rencana pembangunan (Musrenbang) di kecamatan senapelan. 

Tabel 2.1 Indikator-indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi 

Kebijakan menurut 

George C Edwards 

III tentang faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

implementasi 

kebijakan  

 

1. Komunikasi a. Transmisi 

b. Kejelasan 

c. Konsistensi 

2. Sumber Daya a. Sumber Daya Manusia 

b. Sumber Daya Non Manusia 

3. Disposisi a. Pengangkatan birokrasi 

b. Insentif 

4. Struktur 

Birokrasi 

a. SOP(StandarOperasionalProsedur) 

b. Fragmentasi 
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Sumber: Teori Impelemntasi Kebijakana. Teori George C.Edwards III 

dalamRiant Nugroho, (2009:636) 

 

2.10 Kerangka Berfikir  

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat kerangka pemikiran 

dalam menganalisis permasalahan sebagai berikut: pengambilan keputusan 

merupakan keseluruhan proses menyangkut pendefenisian masalah, perumusan 

kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan politik, 

sampai pemberian legitimasi dari tindakan yang dipilih serta pengesahan dan 

pelaksanaan.  

Gambar 2.1 Keragka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenomena Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Senapelan: 

1. Sosialisasi oleh aparat pemerintah belum menyentuh masyarakat untuk 

berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. 

2. Masih banyaknya program Infrastruktur yang belum terealisasi faktor 

salah satunya adalah tingginya dana yang dikeluarkan menjadi kendala 

dalam pembangunan.  

3. Adanya perubahan atau sangahan dalam pembangunaan Infrastruktur 

di Kecamatan Senapelan, tidak sesuai sebagaimana yang telah 

ditetapkan pada  tahapan awal. 

Konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi Kebijakan: 

1. Komunikasi  

2. Sumber daya  

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

 

Analisis Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang)  Infrastruktur di Kecamatan Senapelan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian 

deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Bungin (2015:68) deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat 

yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, 

situasi ataupun fenomena. 

3.2 Lokasi Penelitian  

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada kantor camat Senapelan di jalan 

Panglima Undan Kelurahan Kp. Bandar No.47, Kp. Bandar, Kec. Senapelan, Kota 

Pekanbaru, Riau 28153. Karena Kecamatan ini merupakan kecamatan tertua yang 

dahulunya merupakan cikal bakal kota pekanbaru, sehingga perlu kita untuk 

melihat pembangunan infrastruktur yang ada di kecamatan tersebut yang 

perencanaan pembangunannya dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). 

3.3 Informan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan purposive sampling karena informan yang di 

ambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan mengenai pelaksanaan 
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musrenbang di Kecamatan Senapelan. Berikut ini yang menjadi informan dalam 

penelitian ini : 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Informan Jumlah 

1 Kasubag Analisis Data dan Informasi  1 

2 Camat Senapelan 1 

3 Kasubag Program PUPR 1 

4 Seksi Pembangunan Kecamatan Senapelan  1 

5 Kepala Kelurahan Kecamatan Senapelan  4 

6 Ketua LPM Kecamatan dan Kelurahan 2 

7 Tokoh Masyarakat 2 

Jumlah 12 

 

Alasan peneliti menggunakan key informan karena mereka adalah 

stakeholder yang berperan dan terlibat terhadap pengambilan keputusan 

pembangunan infrastruktur lingkungan melalui musrenbang di Kecamatan 

Senapelan. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan 12 key informan  

3.4 Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan yang menjadi 

subjek penelitian berupa informasi yang relevan dengan faktor-faktor 

dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur lingkungan 

melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan 
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Senapelan, baik melalui observasi maupun wawancara. Data primer ini 

diperoleh dari : 

a. Melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait 

dengan masalah penelitian faktor-faktor dalam pengambilan keputusan 

pembangunan infrastruktur lingkungan melalui Musyawarah Rencana 

Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Senapelan 

b. Melalui observasi lapangan yang dilakukan pada lingkungan 

Kecamatan Senapelan 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung 

informasi dari data yang diperoleh baik dari wawancara, mapun dari 

observasi langsung kelapangan. Data sekunder adalah data yang 

didapatkan dari kantor yang sudah disajikan atau dipublikasikan 

yangdiperlukan oleh peneliti, yang berhubungan dengan penelitian yang 

diteliti adalah dokumentasi yang terdiri dari tabel-tabel, bagan, struktur 

organisasi dan arsip. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi (Pengamatan) 

Menurut Poerwandari di dalam Imam (2013:143) Observasi 

merupakan cara pengumpulan data dengan pengamatan langsungyang 

dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat indera. Observasi 
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digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, dilakukan 

dengan cara peneliti mendatangi lapangan, bertemu dan berinterasi dengan 

subjek penelitian untuk dapat mengetahui musrenbang di Kecamatan 

Senapelan, dengan bertemu dan berinteraksi, maka antara peneliti dan 

subjek peneliti terjalin hubungan yang baik, sehingga peneliti tidak 

dianggap sebagai orang asing. 

2. Wawancara  

Menurut Bungin (2015:111) Wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, 

dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relatif lama. 

3. Dokumentasi  

Menurut Sugiono dalam Imam (2013:176) Dokumentasi adalah catatan 

peristiwa yang sudah berlaku yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari seseorang. Jadi metode ini merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data 

yang lengkap. Sah dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil 

data yang sudah ada. Penulis melakukan dokumentasi berupa foto-foto 

dengan menggunakan kamera telepon genggam (SmartPhone).  

3.6 Analisis Data  
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Analisis data merupakan analisi yang dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlakuu untuk umum atau 

generalisasi, menurut Sugiyono (2014:147). Yaitu berusaha menggambarkan data 

yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena 

sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan. 

Dengan cara ini diharapkan pengkajiak masalah dapat berlangsung serta terperinci 

dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan sistematik. 

Adapun langkah-langkah data deskriptif meliputi : 

1. Reduksi data   

Data lokasi penelitian, data lapangan ditungkan dalam uraian laporan 

yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian 

direduksi, dirangkum dan kemudian di pilah-pilah yang pokok, difokuskan 

untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema melalui proses 

penyuntingan, pemberian kode dan pentabel. Reduksi data dilakukan terus 

menerus selama proses penelitian berlangsung. 

2. Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tententu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian 

data kedalam suatu bentuk tertentu (tabel, gambar dan grafik) sehingga 

kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah-pilah 

menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis 
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untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, 

termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data 

dan reduksi. 

3. Penarikan kesimpulan 

Pada penelitian kulitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapngan 

dan selama proses pengumpulan data, penelitian berusaha untuk 

menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu 

mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya 

dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Pekanbaru 

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan”, dipimpin oleh 

seorang kepala suku yang disebut batin. Senapelan merupakan daerah ladang yang 

berkembang menjadi daerah perkampungan.Perkembangan Senapelan semakin 

berlanjut hingga perkampungan ini berpindah ke tempat pemukiman baru yang 

disebut “Dusun Payung Sekaki”. Daerah ini terletak di Muara Sungai Siak. Nama 

Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya dan masyarakat lebih mengenal  

sebutan Senapelan.  Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau 

tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk empat suku 

(Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti 

namanya menjadi “Pekan Baharu”. Sejak  saat itu sebutan untuk Senapelan sudah 

ditinggalkan dan Pekan Baharu mulai dipopulerkan.Pekan Baharu akhirnya 

berubah menjadi Pekanbaru karena masyarakat lebih menggunakan kata 

Pekanbaru dalam bahasa yang digunakan sehari-hari. 

4.1.2 Letak Geografis   

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau 

Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. 

Secara geografis  Kota Pekanbaru terletak antara 1010 14’- 1010 34’ Bujur Timur 
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dan 00 25’- 00 45 Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan 

oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km2.  

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:  

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak;  

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;  

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan; 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;  

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, 

SungaiUmban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai 

Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan 

Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provisi 

Riau.  

4.1.3Iklim   

Data iklim Kota Pekanbaru diperoleh dari Badan Metereologi dan 

Geofisika (BMG) wilayah Pekanbaru. Suhu di wilayah Kota Pekanbaru tahun 

2019 berkisar 27,2°-31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar matahari 48,3%, 

kelembaban udara berkisar 72%-78,9%, serta kecepatan angin 3-6 knot/jam 

(Lampiran 2).  Curah hujan per bulan berkisar 73,9-584,1 mm, dengan rata-rata 

curah hujan mencapai 282,5 mm per bulan dan hari hujan selama 199 hari. Musim 

hujan terjadi pada bulan November sampai April dengan curah hujan tertinggi 
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pada bulan September sampai Desember dan terendah bulan Desember dan Maret. 

Musim  kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. 

4.1.4 Geologi   

Sesuai dengan Peta Sistem Lahan Lembar Pekanbaru skala 1: 250.000, 

daerah ini merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari batuan sedimen tua 

yang berombak sampai bergelombang. Bahan induk batuan yang dominan adalah 

batu lempung, batuan bersilika, batu pasir, dan batu lapis.Formasi geologi yang 

terdapat di kawasan ini termasuk dalam Formasi Minas (Qpmi) dan Formasi 

Petani (Tup). Jenis tanah yang dominan adalah tanah Tropodults atau setara 

dengan Podsolik Merah Kuning pada lereng pegunungan dan bukit dan aluvial 

yang sudah mulai berkembang pada pinggir-pinggir sungai. Tekstur tanah 

Horizon Al adalah lempung liat berpasir (sandy clay loam), dan lempung berliat 

pada A2, makin ke dalam makin tinggi kadar lempungnya. Kondisi tanah seperti 

ini umumnya mempunyai permeabilitas yang rendah.Sebagian besar tanah dataran 

rendah merupakan formasi Neogeon.Wilayah Aluvium yang merupakan batuan 

dari umur Kuarter Resen merupakan dataran berawa yang terjadi oleh endapan 

sungai besar. Daerah rawa umumnya memiliki jenis tanah gambut (peat soil). 

4.1.5 Topografi  

Topografi di wilayah Kota Pekanbaru relatif datar kecuali di bagian utara. 

Kota yang dilalui oleh Sungai Siak ini terletak pada ketinggian 5 m di atas 

permukaan laut, hanya daerah-daerah tertentu saja yang terletak lebih tinggi dari 

ketinggian tersebut, yaitu daerah di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II, 



59 

 

26 meter di atas permukaan air laut dan juga di bagian utara dan timur kota 

Pekanbaru dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu : 

 

1. 0%-2%  : datar;  

2. 2%-15%  : landai sampai berombak;  

3. 15%-40%  : berombak sampai bergelombang;  

4. 40 % ke atas : bergelombang sampai berbukit.  

Secara  umum wilayah Kota Pekanbaru merupakan dataran rendah dengan 

kemiringan 0% – 2%. Beberapa wilayah di bagian Utara dan Timur memiliki 

morfologi bergelombang dengan kemiringan di atas 40%. Ditinjau dari kondisi 

topografi wilayah perencanaan Kota Pekanbaru, kemiringan 0% - 2% dan 2% - 

15% memiliki luasan yang cukup besar yaitu 566,56 ha atau 89,61% dari luas 

wilayah keseluruhan. Kota Pekanbaru mampu menampung berbagai 

pembangunan kota dan lahan dengan kemiringan yang lebih besar dari 40 persen 

disarankan sebagai kawasan konservasi.  

4.1.6 Hidrologi   

Wilayah Kota Pekanbaru dialiri oleh Sungai Siak yamg membelah kota 

menjadi dua wilayah, yaitu sebelah utara Sungai Siak dan sebelah selatan Sungai 

Siak. Sungai Siak merupakan salah satu sungai terbesar di Provinsi Riau yang 

mempunyai fungsi sangat strategis sebagai sumber air minum, jalur 

transportasi,dan sumber air bagi industri dengan kedalaman rata-rata 15-20 meter 

dan lebar 100-150 meter. Perairan sangat dipengaruhi oleh pasang surut dari 

muaranya dan juga dipengaruhi oleh anak-anak sungai yang berasal dari daerah 
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rawa dan gambut sekitarnya. Hal ini menyebabkan warna air Sungai Siak agak 

coklat kekuningkuningan sehingga pH perairan Sungai Siak umumnya bersifat 

asam (pH 4,5-6).  Perairan Sungai Siak yang berada di Kota Pekanbaru 

merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak yang menjadi salah satu 

daerah tampungan yang penting dari daur hidrologi yang berasal dari berbagai 

kegiatan perkotaan, industri, pertanian, pertambangan, perkebunan/kehutanan, dan 

lain sebagainya. Keadaan ini membawa konsekuensi pada beban lingkungan yang 

diterima oleh DAS Siak juga semakin besar. Kegiatan industri pada DAS Siak, 

antara lain, meliputi industri penambangan minyak bumi PT. CPI, industri Pulp 

and Paper Indah Kiat, industri kelapa sawit, industri crumb rubber, industri 

plywood, dan industri lem.   Pada daerah tertentu selalu terjadi genangan air pada 

waktu hujan, terutama disebabkan oleh sistem drainase yang belum memadai. 

Pada waktu-waktu tertentu (sekali lima tahun) terjadi banjir besar akibat luapan 

air Sungai Siak yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya.  

4.1.7 Sosial Ekonomi dan Demografi   

Dalam menerapkan pembangunan yang berwawasan kependudukan, 

perkembangan penduduk tetap diarahkan untuk mengendalikan kecepatan laju 

pertumbuhan penduduk sampai pada tahap terjadinya keadaan penduduk 

seimbang. Perkembangan dan pertumbuhan yang dinamis disebabkan oleh factor-

faktor kelahiran, kematian, perpindahan, dan kedatangan. Sebagian besar 

pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru disebabkan oleh penduduk 

pendatang.Arah kebijaksanaan kependudukan meliputi bidang administrasi dan 

informasi kependudukan. Sasarannya ditujukan melalui pengembangan sistem 
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informasi administrasi kependudukan sebagai mekanisme penyedia data dan 

informasi kependudukan yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil.Penduduk. 

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Senapelan  

4.2.1 Letak dan Geografis  

Kecamatan Senapelan merupakan salah satu dari 12 kecamatan diwilayah 

Kota Pekanbaru, terdiri atas 50 RW dan 204 RT. Luas wilayah Kecamatan 

Senapelan adalah 6,65 km2 , yang terdiri atas 6 kelurahan dengan luas masing-

masing kelurahan sebagai berikut :  

a. Kelurahan Padang Bulan dengan luas wilayah 1,17 km persegi  

b. Kelurahan Padang Terubuk dengan luas wilayah 1,12 km persegi  

c. Kelurahan Sago dengan luas wilayah 0,7 km persegi  

d. Kelurahan Kampung dalam dengan luas wilayah 0,9 km persegi  

e. Kelurahan Kampung Bandar dengan luas wilayah 1,11 km persegi  

f. Kelurahan Kampung Baru dengan luas wilayah 1,25 km persegi  

Sesuai dengan peraturan pemerintah No.20 tahun 1987 tentang 

pembentukan wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru, maka batas-batas wilayah 

Kecamatan Senapelan adalah ; 

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pekanbaru Kota  

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki  

3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbai 

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi. 

4.2.2 Penduduk  
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 Jumlah penduduk Kecamatan Senapelan mencapai 36.563 jiwa pada tahun 

2018. Angka ini mengalami kenaikan berdasarkan data hasil proyeksi sebesar 0,05 

persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.498 jiwa/km2 , 

dengan kelurahan terpadat adalah Kelurahan Kampung Baru yaitu 7.782 

jiwa/km2. 

Table 4.1 Jumlah penduduk menurut kelurahan dan jenis kelamin 

Kecamatan Senapelan tahun 2018  

No  Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 Padang Bulan  4.975 5.220 10.195 

2 Padang Terubuk  4.034 3.968 8.002 

3 Sago  1.089 929 2.018 

4 Kampung Dalam  1.436 1.422 2.858 

5 Kampung Bandar  1.994 2.236 4.230 

6 Kampung Baru  4.614 4.646 9.260 

Jumlah 18.142 18.421 36.563 

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020 

4.2.3 Pendidikan  

 Perkembangan dan kemajuan yang mungkin dicapai oleh umat manusia 

berpusat pada persoalan pendidikan.Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat 

berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan 

kemampuan usaha yang memadai,seseorang akan memiliki peluang dan 

kemampuan usaha yang memadai puladan pada giliranya akan memperoleh 

penghasilan ekonomi yang lebih baik. Untuk melihat gambaran secara umum 

perkembangan pendidikan di Kecamatan Senapelan dalam publikasi ini disajikan 

data pendidikan meliputi data TK, SD, SMP, SMA dan SMK baik yang dikelola 

oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta. 
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Tabel 4.2  Banyaknya Murid Sekolah Umum menurut Kelurahan dan 

Tingkat Pendidikan di Kecamatan Senapelan Tahun 2018 

No Kelurahan TK 

SD SMP SMA SMK 

Negeri Swast

a 

Nege

ri 

Nege

ri 

Swast

a 

Swast

a 

Neg

eri 

Swast

a 

1 Padang 

Bulan 

13

2 

1.390 - 1907 276 - 115 - 35 

2 Padang 

Terubuk  

36 166 - - - - 123 - - 

3 Sago  29 360 - - - - - - - 

4 Kampung 

Dalam  

35 - - - - - 166 - 498 

5 Kampung 

Bandar  

10

6 

816 - - 270 - - - 912 

6 Kampung 

Baru  

27 2.044 - - - 821 - - - 

Jumlah 36

5 

4.776 0 1.907 546 821 404 0 1.445 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru  

4.3 Kantor Camat Senapelan  

 Kantor camat Senapelan terletak di Jl. Panglima Undan Kelurahan Kp. 

Bandar No.47, Kp. Bandar, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau 28153, Indonesia. 

Kecamatan Senapelan adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota 

Pekanbaru.. 

 Secara keseluruhan jumlah pegawai Kantor Camat Senapelan terdiri dari 

18 Pegawai, yaitu 13 Pegawai Negeri Sipil, dan 5Tenaga Harian Lepas 

(THL).Yang terdiri dari 8 laki-laki dan 10 perempuan. Kantor Camat Senapelan 

dipimpin oleh seorang camat yang dilantik oleh Gubernur Riau. 

4.3.1 Visi dan Misi Kecamatan Senapelan  

1. Visi  
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Visi Kecamatan Senapelan adalah “TERWUJUDNYA 

KECAMATAN SENAPELAN SEBAGAI PUSAT KAWASAN 

KEBUDAYAAN MELAYU KOTA PEKANBARU DENGAN 

PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELAYU 

BERSAMA MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA 

MENUJU KEHIDUPAN YANG SEJAHTERA”. 

2. Misi  

Adapun misi kecamatan senapelan adalah untuk mewujudkan visi 

diatas, yaitu: 

1) Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan sarana dan 

prasarana lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas, mandiri, kreatif dan inovatif. 

2) Mendukung pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan 

infrastuktur dan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam. 

3) Menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan melayu. 

4) Menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang aman,tertib 

dan tentram dengan toleransi beragama yang disertai iman dan 

taqwa. 

4.3.2 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan langkah awal yang diciptakan oleh setiap 

instansi pemerintah karena dalam struktur organisasi tersebut akan terlihat 

pembagian kerja, wewenang serta tanggung jawab yang jelas. Susunan organisasi 

Kecamatan Senapelan terdiri atas : 
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1. Camat  

2. Sekretaris Kecamatan  

Dibawah sekretaris terdapat dua Sub bagian : 

a. Sub bagian Umum 

b. Sub bagian Keuangan  

3. Seksi Pelayanan Terpadu 

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  

5. Seksi Kesejahteraan Sosial  

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 
Sumber: Kecamatan Senapelan, 2020 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada Bab V telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

Implementasi Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  

Infrastruktur di Kecamatan Senapelan. Dalam bab VI ini akan dikemukakan 

beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 

6.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Implementasi Hasil 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  Infrastruktur di 

Kecamatan Senapelan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu: 

Implementasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)  

infrastruktur di Kecamatan Senapelan sudah terlaksana dengan baik. Hal ini 

dilihat dari seluruh indikator: 

1. Komunikasi, pemerintah memberikan surat kepada setiap kecamatan 

bahwa akan diadakan musrembang dari usulan-usulan masyarakat 

yang sudah dipilih pada musrembang kecamatan untuk dipilih kembali 

di BAPPEDA, musrembang yang dilakukan jelas karena dalam 

musrembang semua pihak membahas masalah pembamngunan dan 

mempertimbangkan mana yang lebih didahulukan untuk pembangunan 

tersebut. Pembangunan yang di bahas pada musrembang adalah 

pembangunan untuk tahun kedepannya. Kegiatan Musrembang saat ini 

sudah dilakukan secara konsisten.  
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2. Sumber daya, SDM yang mengikuti musrembang sudah sesuai dengan 

tupoksi-tupoksi bagian perencanaan dan pengendalian evaluasi, karena 

jika SDM tidak bekerja dengan kemampuannya maka pembangunan 

yang direncanakan tidak dapat berjalan dengan maksimal, fasilitas 

yang diberikan adalah tempat untuk kegiatan musrembang, dan auntuk 

konsumsi dan membeli peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan 

musrembang. 

3. Disposisi, pengangkatan pegawai hanya dilakukan pemerintah yaitu 

pegawai yang memiliki prestasi kerja bagus, tidak adanya intensif dari 

kegiatan musrembang yang ada hal ini karena sudah terinci di gaji 

bulanan sehingga tidak adanya uang insentif. 

4. Struktur birokrasi, semua pegawai bekerja sesuai dengan SOP yang 

ada. SOP nya yaitu memperispakan penyusunan RKPD diawali dengan 

pembuatan RKPD, rencana awal dibuat pada awal September yang 

berisi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dan 

berserta usulan-usulan dari perangkat daerah untuk rencana kerja 

mereka, selalu bertanggung jawab terhadap pembangunan yang telah 

diusulkan. Akan tetapi jika masih ada pembangunan yang tidak 

terlaksana itu karena masalah kekurangan dana APBD sehingga tidak 

dapat terealisasi dan untuk tahun berikutnya akan disampaikan kembali 

pembangunan yang belum terealisasi tersebut 
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6.2. Saran-saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Implementasi Hasil Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  Infrastruktur di Kecamatan Senapelan 

dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan dengan optimal, 

karena itu ada beberapa saran yang mungkin dapat membantu agar pelaksanaan 

Musrembang tersebut bisa lebih optimal kedepannya, antara lain: 

1. Dari sisi Persiapan Kecamatan Senapelan, tim penyelenggara agar dapat 

mengoptimalkan persiapan dalam pelaksanaan Musrembang tersebut, 

sehingga ketika Musrembang dilaksanakan dapat benar-benar sesuai 

dengan harapan. 

2. Agar pelaksanaan Musrembang dapat dilaksanakan lebih optimal maka 

panitia pelaksana seharusnya bisa menyediakan fasilitas dan tempat yang 

memadai untuk pelaksanaan Musrembang Kecamatan tahun kedepannya. 

3. Panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu 

mengetahui peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan 

Musrembang. 

4. Adakan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham dan bisa ikut 

terlibat secara aktif dalam pelaksanaann Musrembang tersebut. 



DAFTAR PUSTAKA 

Buku : 

A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. 

Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. 

Anggara, Sahya Dan Li Sumantri, 2016. Administrasi Pembangunan (Teori dan 

Paktik), Bandung: Pustaka Setia   

Bungin, B. 2015. Penelitian Kulitatif (Edisi 2). Jakarta. Prenada Media Group 

Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktis. Jakarta : 

Bumi Aksara  

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Analiysis. Gava 

Media: Yogyakarta 

Indra, Bastian. 2009. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah 

Daerahdi Indonesia. Salemba Empat : Jakarta 

Kuncoro, Mudrajat. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Erlangga : Jakarta 

Kusumanegara, S. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. 

Yogyakarta: Gava Media. Retrieved from. 

Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan 

Praktek. PMN,Surabaya. 



Nugroho, R. 2009. Public Policy (Edisi Revisi). Jakarta. PT Elex Media 

Komputindo 

Nugroho, R. 2014. Public Policy (Edisi 5). Jakarta. PT Elex Media Komputindo 

Nugroho, R. 2017. Public Policy (Revisi). Jakarta. PT Elex Media Komputindo 

Riyadi dan Bratkusuma, D.S. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta. 

PT Gramedia Pustaka Utama. 

Siagian S P, 2005, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara. 

Sudriamunawar, Haryono. 2002. Pengantar Studi Administrasi Pembangunan. 

Cetakan I. Bandung: Mandar Maju. 

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta: Bandung 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif. Bandung. 

Alfabeta. Retrieved from www.cvalbeta.com 

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif 

Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Suyatna, Uyat. 2009. KebijakanPublik (Perumusan, Implementasi dan Evaluasi). 

Bandung : KencanaUtama. 

Winarno, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media 

Pressindo  

Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik. CAPS: Yogyakarta.  



Skripsi : 

Nur’ainina (2015) “Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Dalam Pembangunan Daerah Di Kecamatan Koto Kampar 

Hulu Kabupaten Kampar”. 

Ria Novita Sari (2017) “ Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir “. 

Rifal Rinaldi (2014) “ Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Musrenbang 

Kecamatan di Kecamatan Tempuling Kab. Indragiri Hilir Tahun 2013” 

Suhendri (2016) “Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) Kecamatan di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. 

 

Dokumen : 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, pasal 29 ayat (1) tentang 

Kecamatan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 pasal 18 ayat (4) tentang  musrenbang 

kecamatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan musrenbang Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 



Undang-undang No. 25 Tahun 2004 pasal 20 ayat (1) dikatakan bahwa 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 260 tentang Pemerintah Daerah 

pada bab tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.  

 

 



Lampiran 1. 

Wawancara Camat 

1. Komunikasi 

a. Bagaimana Transmisi atau penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak 

Kecamatan Senapelan dalam pengadaan MUSRENBANG terkait dengan 

pembangunan infrastruktur? 

b. Bagaimana kejelasaan  MUSRENBANG yang dilakukan Bappeda Kota Pekanbaru 

dengan Camat Senapelan? 

a. Apakah dalam pengadaan MUSRENBANG tersebut tetap pada konsistensinya, atau 

ada  perubahan dalam perencanaan pembangunan  infrastruktur? 

2. SDM 

a. Bagaimana jumlah Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan MUSREMBANG? 

b. Bagaimana staf Kecamatan Senapelan menyampaikan informasi terkait dengan 

pembangunan infrastruktur? 

c. Apakah ada wewenang khusus yang diberikan Kecamatan Senapelan untuk Bappeda 

dalam pembangunan  infrastruktur? 

d. Bagaimana kelengkapan atau fasilitas dalam menunjang program pembangunan 

infrastuktur untuk Kecamatan Senapelan? 

3. Disposisi 

a. Bagaimana kualitas kinerja dengan jabatan yang dipimpin di Kecamatan Senapelan ? 

b. Apakah ada pembagian atau Insentif terhadap kinerja staf yang memuaskan? 

4. Stuktur Birokrasi 



a. Apakah ada standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan MUSREMBANG 

atau hasil untuk realisasi? 

b. Bagaimana fragmentasi atau tanggungjawab dari kebijakan yang telah ditetapkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. 

Wawancara Kelurahan 

1. Komunikasi 

a. Apakah ada staff kelurahan di Kecamatan Senapelan yang mendapat informasi 

terkait MUSRENBANG yang diadakan oleh Kecamatan Senapelan dengan 

Kelurahan? 

b. Seperti apa kejelasan dari hasil MUSRENBANG yang diadakan pihak kelurahan 

dalam proses pelaksanaan MUSRENBANG? 

c. Bagaimana kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan harapan yang diinginkan 

pihak kelurahan Senapelan? 

2. SDM 

a. Bagaimana Sumber Daya Manusia dibidang Staf kelurahan yang ikut dalam 

MUSRENBANG? 

b. Bagaimana Kecamatan Senapelan memberikan informasi kepada kelurahan bahwa 

akan diadakan MUSRENBANG? 

c. Apakah ada wewenang yang mengharuskan kelurahan di Kecamatan Senapelan ikut 

MUSRENBANG atau berpartisipasi? 

d. Apa saja yang difasilitasi oleh kecamatan Senapelan untuk MUSRENBANG di 

Kelurahan? 

3. Disposisi 

a. Apakah staf kelurahan ada mendapat insentif atau pembagian bonus terkait dengan 

keikutsertaan dalam MUSRENBANG? 

 



4. Stuktur Birokrasi 

a. Seperti apa Standar Operasional Prosedur (SOP) dari MUSRENBANG kelurahan ke 

kecamatan ? 

b. Apakah pihak terkait sudah bertanggung jawab terhadap Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3. 

Wawancara Bappeda 

1. Komunikasi 

a. Bagaimana penyamnpaian informasi yang dilakukan pihak kecamatan Senapelan 

dalam pelaksanaan MUSREMBANG kepada pihak Bappeda? 

b. Bagaimana kejelasan implementasi yang dilakukan pihak Bappeda ke Kecamatan 

senapelan bahwa usulan telah terealisasi? 

c. Apakah untuk pelaksanaan MUSREMBANG di tingkat Kota terlebih dahulu 

memberitahu pihak Kecamatan terlebih dahulu? 

d. Apakah sudah sesuai pembangunan dengan anggaran yang telah ditetapkan? 

2. SDM 

a. Bagaimana sumber daya manusia di bidang pembangunan dan berapa jumlahnya? 

3. Disposisi 

a. Apakah sudah efektif i-musrembang sudah dilaksanakan sepenuhnya dan seperti 

apa? 

b. Apakah ada bagian pengerjaan lalai dalam menjalankan tugas selama direalisasikan 

musrembang? 

c. Seberapa besar persen realisasi usulan MUSREMBANG di Kecamatan senapelan? 

d. Apakah ada pembagian insentif yang diberikan kepada pihak Bappeda yang ikut 

MUSREMBANG? 

4. Stuktur Birokrasi 

a. Seperti apa bentuk wewenang Bappeda dalam memberikan keputusan terkait dari 

usulan kecamatan Senapelan untuk direalisasikan? 



b. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelesaian hasil 

MUSREMBANG? 

c. Bagaimana tanggung jawab dalam penyelesaian hasil MUSREMBANG di 

Kecamatan Senapelan? 

d. Seperti apa kebijakan yang diberikan oleh pihak Bappeda kepada Kecamatan 

Senapelan? 

e. Apa faktor yang membuat tidak terealisasinya hasil MUSREMBANG di Kecamatan 

Senapelan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. 

Wawancara LPM Kelurahan 

 

 

1. Komunikasi 

a. Apakah sebelum penyampaian informasi terkait perencanaan pembangunan 

(MUSRENBANG) pihak kecamatan Senapelan terlebih dahulu sudah dibina dan 

diberikan tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang sudah ditentukan oleh 

LPM? 

b. Apakah tugas dan fungsi sudah jelas diberikan kepada LPM Kelurahan dari 

Kecamatan Senapelan? 

c. Bagaimana tugas dan fungsi LPM Kelurahan dalam MUSRENBANG di Kecamatan 

Senapelan? 

d. Apakah ada pembagian khusus dalam penyampaian informasi MUSRENBANG 

kepada LPM Kelurahan? 

2. SDM 

a. Apakah wewenang LPM Kelurahan dalam memberikan binaan terkait terlaksananya 

MUSRENBANG di Kecamatan Senapelan? 

b. Apakah LPM Kelurahan dalam pelaksanaan MUSRENBANG di Kelurahan di 

fasilitasi oleh Kecamatan Senapelan? 

3. Stuktur Birokrasi 

a. Apakah ada standar penyelesaian pembangunan infrastruktur atau (SOP) dalam 

menjalankan tugas? 



b. Bagaimana fragmentasi atau tanggungjawab dalam penyelesaian pembangunan 

infrastruktur Kecamatan Senapelan.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. 

Wawancara LPM Kecamatan 

 

 

1. Komunikasi 

a. Apakah sebelum penyampaian informasi terkait perencanaan pembangunan 

(MUSRENBANG) pihak kecamatan Senapelan terlebih dahulu sudah dibina dan 

diberikan tugas dan fungsi dari masing-masing pihak yang sudah ditentukan oleh 

LPM? 

b. Apakah tugas dan fungsi sudah jelas diberikan kepada LPM Kecamatan dari 

Kecamatan Senapelan? 

c. Bagaimana tugas dan fungsi LPM Kecamatan dalam MUSRENBANG di Kecamatan 

Senapelan? 

d. Apakah ada pembagian khusus dalam penyampaian informasi MUSRENBANG 

kepada LPM Kecamatan? 

2. SDM 

a. Apakah wewenang LPM Kecamatan dalam memberikan binaan terkait terlaksananya 

MUSRENBANG di Kecamatan Senapelan? 

b. Apakah LPM Kecamatan dalam pelaksanaan MUSRENBANG di Kecamatan di 

fasilitasi oleh Bappeda? 

3. Stuktur Birokrasi 

a. Apakah ada standar penyelesaian pembangunan infrastruktur atau (SOP) dalam 

menjalankan tugas? 



b. Bagaimana fragmentasi atau tanggungjawab dalam penyelesaian pembangunan 

infrastruktur Kecamatan Senapelan.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6. 

Wawancara Seksi Pembangunan Kecamatan Senapelan 

1. Komunikasi 

a. Bagaimana penyampaian informasi dari hasil MUSREMBANG sudah tersampaikan 

menurut aspirasi masyarakat? 

b. Bagaimana kejelasan dari pihak Kecamatan Senapelan terkait dengan pembangunan 

infrastruktur? 

c. Apakah sudah sesuai pembangunan dengan anggaran yang telah ditetapkan? 

2. SDM 

a. Apakah ada staff Kecamatan Senapelan ikut terjun ke lapangan dalam memantau 

pembangunan infrastruktur? 

b. Apakah ada wewenang dari pihak kecamatan dalam membantu proses berjalannya 

pembangunan infrastruktur? 

c. Apakah dalam proses pembangunan selain dana juga ada difasilitasi tambahan oleh 

pihak Kecamatan Senapelan? 

d. Bagaimana cara memberikan informasi seputar pembangunan infrastruktur? 

3. Disposisi 

a. Apakah dalam MUSREMBANG sudah disampaikan secara totalitas kepada Bappeda 

terkait dengan perencanaan pembangunan infrastruktur? 

b. Apakah ada pembagian insentif terhadap kinerja staff Kecamatan Senapelan terhadap 

keikutsertaan dalam MUSREMBANG? 

 

 



4. Stuktur Birokrasi 

a. Apakah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pembangunan 

infrastruktur? 

b. Bagaimana tanggung jawab dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 

ditetapkan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7. 

Wawancara Kasubag Program PUPR 

1. Komunikasi 

a. Apakah ada kebijakan yang diberikan oleh pihak Bappeda kepada PUPR? 

2. SDM 

a. Apa tugas dan fungsi PUPR dalam MUSREMBANG? 

b. Apa yang menjadi penentu suatu usulan oleh Kecamatan yang akan dijadikan di 

dalam buku Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)? 

c. Apa yang menjadi penentu pihak PUPR untuk usulan mana yang akan 

direalisasikan? 

d. Seberapa besar persen realisasi usulan MUSREMBANG di Kecamatan? 

3. Stuktur Birokrasi 

a. Bagaimana jika ada pekerjaan yang lalai dalam menjalankan tugas selama 

direalisasikan usulan dari Kecamatan? 

b. Apa faktor yang membuat tidak terealisasinya hasil MUSREMBANG di suatu 

daerah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8. 

Wawancara Masyarakat 

1. Komunikasi 

a. Apakah ada penyampaian informasi dari pihak Kelurahan bahwa akan diadakan 

MUSREMBANG di tingkat Kelurahan? 

b. Apakah informasi yang diberikan pihak Kelurahan jelas? 

2. SDM 

a. Apakah masyarakat yang ikut dalam MUSREMBANG Kelurahan memiliki 

kemampuan memadai? 

b. Apakah masyarakat dapat mengikuti pelaksanaan MUSREMBANG di tingkat 

Kelurahan dengan baik dan benar? 

3. Disposisi 

a. Apakah ada pembagian insentif jika masyarakat ikut dalam kegiatan 

MUSREMBANG di tingkat Kelurahan? 

4. Stuktur Birokrasi 

a. Bagaimana tanggung jawab dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah 

ditetapkan oleh Kelurahan dalam kegiatan MUSREMBANG? 

 

 

 

 

 

 



Lampiran II: Dokumentasi 

 
Wawancara dengan LPM Kecamatan 

 
Wawancara dengan Kasubag Analisis Data dan Informasi 

 



 
Wawancara dengan Kepala Kelurahan Padang Bulan 

 
Wawancara dengan Kepala Kelurahan Kampung Dalam 

 

 



 
Wawancara dengan Seksi Pembangunan Kecamatan Senapelan 

 
Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Ketua RT) 



 
Wawancara dengan Seklur Kelurahan Padang Terubuk 

 
Wawancara dengan Kasubag Program PUPR 

 



 
Wawancara dengan LPM Kelurahan 

 
Wawancara dengan Kepala Kelurahan Kampung Baru 

 

 



 
Wawancara dengan Bapak Camat Senapelan 

 
Wawancara dengan Ketua PKK 

 

 

 

 










