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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: 
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan 
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien efektif, berkeadilan dan 
berkelanjutan. (UU25/2004 pasal 4 d,e.) 



 

Abbreviation and Terms Used 
 
APBD    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Regional Govt. Budget) 
APBN    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (National Govt. Budget) 
BPD    Badan Perwakilan Desa (Village Representative Council) 
BAPPEDA  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Planning Service) 
DPRD    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Regional Parliament) 
GTZ Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (German Technical 

Cooperation Institution) 
Kabupaten District 
Kasi    Kepala Seksi (Section Head) 
LKMD    Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (Village Council) 
LSM    Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) 
Musbangdes/kec  Musyawarah Pembangunan Desa/ Kecamatan (Participative/Consultative 

Meeting at Sub-District level  
P3MD  Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (Participative 

Planning for Villagers) 
P3LD  Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa (Participative Land-

Use/Spatial planning for village areas  
PMD    Pemberdayaan Masyarakat Desa (empowerment of villagers) 
PAD  Pendapatan Asli Daerah (locally generated income for the regional 

government) 
PEMDA   Pemerintah Daerah (Regional Government) 
PEMKAB   Pemerintah Kabupaten (Kabupaten/District Government) 
PROPENAS   Program Pembangunan Nasional (National Development Plan) 
RPJM     Program Pembangunan Daerah 
RPJP/D  Rencana Pembangunan Jangka Panjang – Daerah (Long Term Regional 

Development Plan) 
Musrenbang  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Participative/consultative 

development planning meeting) 
RKPD  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Kabupaten)/Desa (Yeraly workplan 

for the Kabupaten/Village) 
RPJMD  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Medium Term Regional 

Development Plan) 
RPTK  Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (Yearly Sub-District 

Development Plan) 
Renstra   Rencana Strategis (Strategic Plan) 
RTR    Rencana Tata Ruang (Spatial/land-use Plan) 
RTRW    Rencana Tata Ruang Wilayah (Regional Spatial Plan) 
UDKP  Unit Daerah Kerja Pembangunan (sub-district/kecamatan level 

consultative development council) 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 Summary 
 
 
Improved panning is a strategy of the SSFFMP to combat forest fires in a sustainable 
way. Improved planning means planning according to the latest National Laws and 
Regulaitions, planning with more participation of stakeholders and a better integration of 
different sectoral plans (especially the spatial and forestry plans) with the overall District 
Plan. 
To this effect a short term mission was fielded to review the planning procedures and to 
design a program for more participatory oriented planning. Planning in the present 
environment is being made participative using two directions. One direction is through 
the political process (Regional Parliament, Representative/elected Bodies) and the other 
is the administrative process which up to now was known as Rakorbang, Musbangdes 
and so on. This report focuses on the second stream, the administrative process. 
In the SSFFMP focus District the process of the implementing new planning as 
prescribed under the UU25/2004 is in various stages of implementation. The Districts are 
awaiting a explanation (penjelasan) on the Law to expedite the implementation. 
In the mean time time it was observed that planning procedures are still with low levels 
of participation and not sufficiently integrated. This is specifically so compared to other 
Districts in Indonesia. 
The sub-district (kecamatan) planning is seen to be a specifically weak link in the chain 
from the village to the District. Lack of financial resources was most often mentioned as 
the reason for the lack of planning. 
A guideline for participative planning was made. This guideline adapted from an existing 
guideline, successfully used in other districts, should be discussed in the district itself and 
modified and adjusted if necessary to suit the particular conditions in the district. This 
would be a task well suited for the POKJA (Action Group) of the Multi Stakeholder 
Forum (MSF) operating in each of the focus Districts. 
The guideline should be adopted and enforced with a Bupati Decree (SK) and ideally a 
Regional Regulation (Perda). The tasks leading up to the Regional Regulation have been 
shown in a timeline. To understand better participative planning and to get acquainted 
with the alternatives in participatory planning training have been planned for which a 
curriculum has been designed. This process of training, adopting the guidelines and 
ultimately planning in a more participatory and integrated way has been made into one 
flow of activities taking approximately 11 months work for the POKJA and related 
institutions.  
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2 Introduction 
 
The South Sumatra Forest Fire Management Project (www.ssffmp.or.id) basically 
pursues two line of action in managing forest fires. One line is to immediately and 
directly combat fires trough the training of villagers in the technique of extinguishing fies 
and equipping and organizing them to do so. The second line of action is to implement 
structures in the Government which will strengthen the managing capacity of the 
government in preventing and combating forest fires.  
The underlying assumption for the second line of action is that a number of structural 
problems exist which, once corrected, will promote good governance and consequently 
less, or no fires. One of these strategies within this line of action is to improve the 
planning process. This includes to make planning more participative, transparent and 
make the persons/organizations implementing the planning more able to do so. Hence, 
the assistance was sought of a short term expert in participative planning to set-up and 
initiate a program to improve the quality of the planning in the two focus Kabupaten. The 
ToR is shown in Annex 1.   
 

2.1 Back ground 
 
Forest Fires are an environmental/health hazard with international implications because 
of the resulting smoke development blowing over to Singapore and Malaysia. Fires are 
caused by burning forests and burning peat layers present in areas of South Sumatra 
Province. Causes and extend of the fire has been established  by the EU financed project 
named Forest Fire Prevention & Control Project (SSFFMP-phase 1) operating prior to the 
present SSFFMP (phase-2). Basic causes were (among others) related to land clearing 
practices, cropping patterns, unclear land-ownership. Fires are lit or caused by 
smallholders as well as large landholders.  
Areas where fire occur are usually areas which are thinly populated. Government services 
are frequently not present and if so, remoteness and the resulting low level of 
communication makes that the government service is either of low quality or not up-to-
date. Government officers operating in these areas are often poorly motivated thereby 
decreasing the level of services. 
The event of regional autonomy provided an incentive to districts to increase be more 
pro-active in fostering their own development. Fostering their own development at the 
same time goes hand in hand in providing more care for the natural resources. Although 
this process is only slowly taking off, more understanding on effective governance is 
eagerly acquired by the government officers present. 
Planning should be based on potential of natural and human resources. A good plan 
should recommend the best alternative for a future course of action and should integrate 
all aspects concerning human well-being. Present planning is divided over administrative 
planning, spatial planning and also forest planning (PP20/2004). It is specially the 
sectoral planning which makes planning at lower levels not as straightforward as it 
should be. It confuses people and consequently makes them less interested in the 
planning effort.  Participative planning implies bottom-up planning. In Indonesia various 
types of participative planning have been tested and tried out. This report and 
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methodologies proposed is based on a number of these tested methodologies and 
proposes to built on them by adapting them to the particular South Sumatra conditions.  
 
 
3 Present Planning Practices 
 
Planning in the present environment is being made participative using two directions. 
One direction is through the political process (Regional Parliament, 
Representative/elected Bodies) and the other is the administrative process which up to 
now was known as Rakorbang, Musbangdes and so on. This report focuses on the second 
stream, the administrative process. 
 

3.1 Long Term Planning 
 
Planning horizon longer then 5 years have not yet been practiced in the District. In the 
new planning set-up (see par 4/UU25/2004). Presently the closest to long term planning 
is the POLDAS (see par 3.5.1).  
With the event of Regional Autonomy (UU22/99 and the present revision UU23/2004) 
the role of the Regional Parliament has been significantly strengthened. From an advisory 
body they have been empowered with legislative and controlling instruments. Planning 
now has to be approved by the Regional Parliament. This potentially may improve the 
quality of the plans and also the enforcement of what has been written in these plans. 
  

3.2 Medium Term Planning 
 
Figure 1: Planning as seen by the ADB  

Medium term planning at District 
level is ideally done by compiling 
and interpreting plans coming from 
Villages, sub-districts and sectoral 
services.  Medium term plans have a 
planning horizon of 5 years. Present 
practice is that the PMD service 
facilitates and coordinates the plans 
from villages and sub-districts and 
then passes these on to the Bappeda 
for further processing into an District 
Plan. This process is now changing 
under the new laws. In OKI District 
this already has as it effect that the 
PMD will not anymore be involved 
in the planning but that all planning 
will from 2005 onwards be done by 
the Bappeda. 

First, the planning and budgeting process at the regional 
level is not sufficiently geared to reduce poverty, and the 
consultative validation with the central government of 
strategic priorities–-particularly those that should be 
transformed into programs for implementation–-is weak. 
To begin with, these plans should be poverty oriented 
and realistic. Financing of the plans is not emphasized 
and the central government’s role in supporting regions’ 
pro-poor planning is not adequately defined. Although 
RAKORBANG provides for consultation, the process 
has not been sufficiently structured to yield meaningful 
results. This is partly because the end results of the 
consultations—the annual plans—are not sufficiently 
grounded on resource considerations and are, therefore, 
often unrealistic, making them inadequate tools for 
development and poverty reduction. The process also 
appears to need a higher degree of systematic technical 
evaluation of regional development plans and adequate 
representation of stakeholders such as civil society and 
the private sector. (ADB, December 2002) 
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The Bappeda plans uses the P5D(Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian 
Pembangunan di Daerah) system of planning which provides tools for a combination of 
bottom up and top down planning institutionalized nationwide in 1982. (P5D) This 
system is generally regarded as outdated and in some provinces (Gerontalo) already 
replaced with more participative systems of planning.  
The issue of the connection with provincial planning and National Planning is now under 
discussion because of the Regional Autonomy Laws and also because of the new 
Planning Laws. 
 

3.2.1 District 

The present planning practices in the Bappeda and the Dinas Pertanian are based on the 
pre-UU25 2004 situation. Thus there is the POLDAS as strategic document for a period 
of 5 years and the Rencana Stategis or Renstra Daerah from the District. Each Dinas also 
produces a Renstra (Dinas) which should be reflected in the Renstrada. The sectoral 
Renstra’s are of varying quality. It s not clear how the plans are being monitored. 
The Renstrada is further worked out by the Bappeda into a  PROPEDA  (Development 
Plan) which also spells out proposed activities over a 5 year span of time. The 
consultation for the plans is done through the Rakorbang mechanism. The quality of the 
plans is depending on the amount of participation. Participation cost effort and money. 
Funds for participative planning were not felt as a priority in allocating money.  
 

3.2.2 Sub-district  

Medium term plans at Sub-district level consist basically of a compilation of the village 
plans. The planning effort at Sub-district level is coordinated from the District by the 
PMD (Service for village people empowerment). The reason for this is that the PMD has 
an officer posted in the Sub-district who, as an agent for the District service, can organize 
and coordinate the meetings.  However, not every sub-district produces these 5 year plans 
and when they are produced the quality seems to be low since they consist of a 
compilation of village plans without the necessary generalization for the sub-district 
level. Thus for the District it seems to be the weakest link in the planning is the Sub-
district (IRDA, the Asia Foundation July 2003). The reason for not producing the plans 
has as stated in paragraph 3.2.1 that funds were not allocated. Wherever they were 
produced the level of participation was low, and the level of integration with spatial plans 
(where present) was also low.  
 

3.2.3 Village Level 

The village level medium term plan is called  Renstra Desa. The village Head is an 
elected person and as such will want to see the platform on which he was elected back in 
the mid-term plan. This limits to a certain degree the plan and will give the mid-term plan 
a political flavor. Quality of the plans seen was open for improvements. Two aspects 
need improvement. First is the procedure of forming the plan which requires more 
structured participation, then the plan could be better covered if each sector is addressed. 
To conclude the integration with the spatial plan (where present) needs to be improved.  
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3.3 Yearly Planning 
 
Yearly Planning is done as an exercise with (in practice) little input from either lower 
layers of government. Basically programs initiated by Central Government and provincial 
government are continued. As the Government administrative system is introduced (ref 
PP20/2004 on (yearly) Government work plan) the connection between the budgeting 
process and the planning is made stronger. What is described hereafter, but it should be 
taken into account that the whole process is changing.   
 

3.3.1 REPETADA 

The Repeteda is the annual workplan of the District in the present system. The procedure 
is generally that the sectoral plans are compiled and a draft is discussed in the Rakorbang 
(consultative/participative) meeting. Participation is usually limited to government circles 
participation. Furthermore the indicators of achievement of the previous plans and against 
the 5 year plan could be improved.  
 

3.4 Planning coordination meetings 
 
By Law instruments for coordination and/or participation have been built into the 
planning process. Also these instruments will now change with the new Law coming into 
effect.  The coordinating instrument consisted of meetings/workshops. The size and 
duration of which is up to the creativity of the government service organizing the 
meeting/workshop and depending on the funding available. 
 

3.4.1 Rakorbang 

This is a meeting at District Level, usually between persons from various sectors in the 
District and Sub-district. The degree of participation or coordination is mainly from 
government circles. The structure of the meeting is based on reading of the proposals and 
discussion on the proposals. What happens is that based on the “Musyawarah” principle 
common ground is sought. The draft prepared prior to the meeting is the guiding 
document for this meeting. 
 

3.4.2 UDKP 

The UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) consist of a gathering at Sub-district of 
village heads. The UDKP held for the planning purposes is done irregularly. This has to 
do with the lack of funds to pay for persons attending the meetings. The meeting is like 
the Rakorbang poorly structured. Discussions are aimed at discussing the compilation of 
plans. Very few alternatives/options are presented for discussions. 
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3.4.3 Musbangdes 

The Musbangdes is a coordination meeting with the BPD or village council and to whom 
persons from the government structure maybe added. It is held on an ad hoc or as needed 
basis.  
 
 

3.5 Review of a number of plans 
 

3.5.1 POLDAS District Musi Banyuasin 

The POLDAS is supposed to give the long-term view of the District. It is valid for a 
period of 5 years after which it will be revised. It is supposed to give policies. The 
present plan provides not enough reasons why some action are proposed. For example the 
problem of forest fires is not mentioned in the plan maybe it doesn’t appear to be a 
problem? Thus under the heading of environment or under the heading of forestry, fires 
or related effects of the fires are not mentioned. The maker of the plan needs more 
understanding o the differences between activities and policies. 
 
 

3.5.2 Renstra District 

Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002-2006,  
The plan gives a lot of detail and resulting activities. Comparing the Renstra of the Dinas 
Pertanian with the overall District Renstra, the connection is somewhat unclear, as it is 
not well possible to see how the two are integrated. Probably there was no integration 
since the Dinas Renstra was produced at a later date (2004) than the District (overall) 
Renstra (2002), while in fact this should have been the other way around. In fact the 
District Renstra doesn’t indicate integration from other services (dinas), and this may 
thus ultimately be the weak point of this document as it is not an integration of the 
various dinas plans (how far were they involved in formulating this plan?). The document 
is thus little known within the dinas.  
 

3.5.3 Propeda District 

Review of the Program Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2001-2005 
Ideally the period of the Program Pembangunan would be the same as the Rencana 
Strategis. The plan looks reasonable, but does not provide insight on the process to get to 
the planning, what alternatives there are and why the option chosen has been chosen. 
Moreover the problem of forest fires are not mentioned, should it then be assumed that it 
is not important? Similarly other general problems are not seen in the plan for example 
what about law enforcement, what about transparent and clean government or are there 
no problems here? 
Also no indicators are given to measure how the plan will be achieved or indicative costs 
for programs. 
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3.5.4 Renstra Dinas 

Review of the Rencana Strategis Tahun 2002 s/d 2006 Dinas Pertanian dan Peternakan, 
District Musi Banyuasin, Sekayu, 2004 
The date on the plan indicates that the plan was produced already two year into the 
planning year. The assistant Head of Service stated that the Farmer Group or Kelompok 
Tani provides plans which are coordinated by the extension agent at village level or PPL. 
At sub-District level the BPP (Research and extension centre) coordinates and then the 
plans are passed on to the Service Head at District Level. 
The Plan itself  attempts a SWOT analysis to come to a strategy for future activities. 
Activities are described and indicators for achievements are also presented.  
However the SWOT analysis is apparently a desk study and not the result of a 
workshop/meeting with stakeholders, thus the planning gives the impression of an inward 
look at the organization (Dinas). The participatory content appears to be low. Maps are 
lacking. The content of activities proposed show that the makers were from the service 
itself and inward looking. 
 

3.5.5 Spatial Plan District MUBA 

The present spatial plan dates from 1993 and was formulated by the Research  Institute of 
the Universitas Sriwijaya in Palembang. 
The plan inventarizes the natural resources, but alternatives could have been better 
detailed and could be better specified over administrative regions like sub-district. 
missing, indicative costs are missing for carrying out the plan. 
 

3.5.6 Renstra Desa 

Review of the  Rencana Strategis Pembangunan Desa, Desa Talang Lubuk, Kecamatan 
Muara Telang Kabupaten Banyuasin Tahun 2004-2009 
The plan describes the human and natural resources of the village. It has a schedule of 
long term activities proposed. There is no list of problems or some description of how the 
village can obtain a qualitative better livelihood for it’s inhabitants. This could be 
improved through adding a map to the plan describing the village boundaries (not only 
the boundaries village houses and roads but also the agricultural lands), describing where 
what problems exist, what the expectations are of the villagers for the future. 
 

3.5.7 Year-Plan Desa Talang Lubuk 

Review of the Village Development Plan for Desa Talang Lubuk, Kecematan Muara 
Telang, Kabupaten Muara Telang. 
The Plan has been signed by all the members of the village council. Thus the plan seems 
to be supported by a majority of the village representatives.  
 
 

3.6 Integration of different plans 
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The position of the spatial/land-use plan is not yet strong. The plan itself provides data as 
well as pssible direction and requirements for future developments, but it is not clear on 
how choices have been made based on various alternatives. Moreover the present plan 
dates from February 1993 and is currently in the process of being updated. What would 
be needed in the updating process would also be a review of the use made of the present 
plan, and how improvements could be made so the plan becomes more useful. Some 
ideas to make the plan more useful are, providing more participation for humans in the 
plan, making the plan as a document which needs to be consulted for providing permits 
for houses, land and land-use.    
 

3.7 Problems encountered in the planning so-far: 
 

o The District OKI has been divided in two which has made it necessary to review 
and adapt all the plans; 

o A change in the planning Law made it necessary to adapt all the plans. Although 
the Law is clear, a penjelasan or explanation of the Law is waited for. 

o A lack of participation by the farming community in the overall District planning; 
o No specific or not enough routine budgets available in the District for village and 

sub-district planning; 
o The distribution of tasks to coordinate and facilitate the sub-district planning is 

not clearly defined. 
o Spatial planning and other development planning is not well integrated into the 

overall planning mechanism; 
o Evaluation of  plans is not yet formalized; 
o Specifically the sub-district lacks the human resources to conduct participative 

planning exercises; 
o Too much reliance on consultants for spatial as well as development planning; 

where there is a realistic need for consultants, the management of the consultant 
appears to be weak, resulting in a qualitative poor product; 

o Varying, but generally low quality of the sectoral plans. 
o Little commitment by staff and departments to keep or follow the plan (this may 

change under the new administrative system whereby budgeting has to follow 
more closely the plans laid out). 

o Village plans do  not have maps attached showing village areas, do not prioritize 
there wish-list and are do not  clearly attempt to involve all villagers.  

o Human resources at the BAPPEDA level need to be improved. 
 
 
4 Future Planning 
 
The present planning mechanism is gradually being updated to conform to the new Laws. 
Laws which have an impact on the planning are the Autonomy Law as well as the new 
Planning Law and the Regulation on the year plan for the Government.   
The UU25/2004 provides for a new planning framework which is broadly as follows: 
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� A new Long term plan RPJP will be formulated. This plan have a twenty year 
planning horizon; 

� Then the POLDAS, RENSTRADA and PROPEDA will be merged into one plan 
to be called the RPJM which will have a planning horizon of 5 year; 

� Sectoral (Dinas) 5 year plans will be called Rencana Strategis SKPD.; 
� Year Plans will be named RKPD,  
� Sectoral Service (Dinas) year Plan will be named Renja SKPD  

 
The same planning sequence as described above will be followed for Sub-district and 
Village level with the exception that on sub-district and vllage level no long term plan 
will be made.. The planning (coordinating) events will be called Musrenbang and will 
replace the existing planning, coordination events.  
In addition to this planning efforts for spatial planning need to be integrated into the 
administrative planning started with the long and medium term plans. Also the forestry 
plans (see PP 44/2004) need to be better integrated into the present plans.  
 
 
5 Capacity Building and Training needs 
 
Training needs evolve from a lack of required skills. In the participative planning  it 
appears that a number  of skills are lacking specifically those in communicating on an 
equal footing with the farming community. 
 

5.1 Bappeda Organization 
 
The Bappeda in the focus districts suffers from the same general problem as most 
government organization in Indonesia which is that the link between the (official) 
earnings of the government officers and their jobs (performance) is not strong enough (!). 
This gives rise to a lack of dedication. Observations learn that most officers would be 
able to carry out tasks if the link between earnings and work performed is stronger, not if 
additional training is provided. 
However reforming the Bappeda organization in such a way is beyond the scope of this 
Mission, it would require major reforms not only to make the organization more effective 
but also to make the organization more service oriented and transparent. 
 
6 The Road ahead  (Recommendations) 
 
Based on what has been described above, experiences in the field and after discussion 
with the project team it has been proposed to formulate a Guideline (Pedoman) which can 
be used to modernize the planning effort of the District and make it more participative at 
the same time.  
Participative Planning is not new to Indonesia. In other Districts it has been tested out and 
is working. Thus the guideline has been adapted from what is working already in other 
districts. Furthermore it has been adapted to the new Law 25/2004.   
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The Guideline has been presented as Annex 4 to this report. However making available a 
guideline is not sufficient, specific steps have to be outlined for: 

1. ensuring that the guideline is a document supported by the district; 
2. that the guideline will be adapted as the guiding document; 
3. that the District is able to implement what is written in the guideline. 

 
It is proposed that ensuring that the Guideline is supported by the District will involve the 
following steps: 

� Appointment by the Bupati of the MSF and/or related POKJA to review 
the proposed participative planning draft; 

� Reviewing the draft in workshops; 
� Conducting public consultation meetings of the draft; 
� Legalizing the draft either through SK, but better is through a Perda 

(Regional Regulation). Such a Regulation will involve: 
� Preparing the legal text; 
� Registering the draft with the DPRD for discussions 
� Discussions with DPRD members (Komisi ….) 
� Adopting and socializing the final Perda 

 
In terms of training it would be proposed that the Bappeda will be actively trained in 
participative methodologies and will undertake an exercise by themselves to obtain 
understanding of the problems involved in organizing participation. 
 
A timeschedule for implementing the proposed activities is given hereunder on page . 
The curricula for the training are provided on the pages thereafter. In ANNEX 4 
To conclude specifc activities to be supported by the project have to be written into the 
AWP of the Project while other, remaining activities have to be included into the 
counterpart (Province/District) budgets. 
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Figure 2: Proposed activities to come to participative planning 

ID POKJA/MSF Activities (Proposed) Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 111 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 

 Activities

 Institutionalizing Participative Planning program

 Discussion and legalizing planning process activities

1 Initial discussion in the POKJA (invite Kepala Bappeda/Bupati)

2 workshops to re-formulate the project draft (6)

3 Public consultations (desa/kecamatan)

4 workshop to socialize the draft with Kepala Bappeda/Bupati

5 SK Bupati

6 Workshop to sosialize the Pedoman with DPRD (2)

7 Register Pedoman to become Perda with DPRD

8 Discussions/workshop with(in) DPRD

9 Perda signing/socialization

  

 Capacity building and training progam

Training (Methods of Participative Planning)

1a Training need assesment and selection of trainees

2a pre-training level assessment

3a training

4a postraining level assesment

Training (Practical exercise in Participative Planning)

1b Training need assesment and selection of tainees

2b pre-training level assesment

3b class-room training

4b field work

5b class-room training

6b post training assesment
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6.1 Kerangka Acuan Kerja Pelatihan untuk Pelatih (ToT-1) 
 
A. PENDAHULUAN : 

 

Pelatihan untuk Pelatih (ToT) Perencanaan Partisipatif 1 yang diikuti oleh 
berbagai unsur dari Multi Stakeholder Forum (MSF), Pokja, dan petugas 
pemerintah yang terlibat dalam Proyek SSFFMP akan dilaksanakan pada tanggal 
............... di ..............  

 

 
B. TUJUAN : 

 
Tujuan dilaksanakannya ToT ini ialah : 

1. Menguatkan motivasi dan komitmen dari peserta tentang perencanaan 
partisipatif. 

2. Meningkatkan kemampuan/kompetensi dari peserta tentang beberapa 
metoda perencanaan partisipatif. 

3. Meningkatkan kinerja MSF/POKJA dalam rangka merumus/merevisi 
pedoman perencanaan partisipatif. 

4. Meningkatkan kerjasama antara anggota MSF/POKJA  
 
 

C. HASIL (OUTPUT) : 
 
Hasil (output) yang diharapkan melalui pelatihan ini ialah : 

1. Acuan pelaksanaan merevisi/menyesuian Pedoman Perencanaan 
Partisipatip. 

2. Rencana aksi (action plan)  untuk melaksanakan perencanaan partisipatif 
secara keberlanjutan dan terpadu. 

 
D. METODA : 

 
Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan ialah : 

1. Curah pendapat (brainstroming). 
2. Diskusi kelompok dengan fokus terarah (focus group discussion). 
3. Simulasi dengan permainan peran (role playing) berdasarkan kasus yang 

terjadi di lapangan. 
 

E. LINGKUP : 
 
Lingkup kegiatan pelatihan pada dasarnya ialah : 

1. Menyusun materi pelatihan 
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2. Melaksanakan pelatihan termasuk menyediakan konsumsi dan akomodasi 
(penginapan dan tempat pelatihan bagi peserta, fasilitator, dan panitia), 
honorarium kepada peserta, fasilitator, dan panitia sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

3. Menyusun kerangka instrumen monitoring dan evaluasi (ME) terhadap 
pelaksanaan pelatihan. 

4. Menyusun laporan pelatihan yang diserahkan pada akhir kegiatan. 
 
 

F. Pre Training Assessment 
 
 
G. Post Training Assesment 

Untuk meninjau efek dan mutu dari pelatihan adanya pihak ketiga untuk 
melakukan salah satu Post Training Assesment untuk melihat apa yang sudah 
belajar oleh peserta dari pelatihan. Post Training Assesment harus dilakukan 10 
hari setelah pelatihan sudah selesai,  

 
 
H. KUALIFIKASI FASILITATOR : 

Kualifikasi fasilitator yang akan bertindak sebagai pemandu pelatihan minimal 
adalah: 

1. Mampu memahami perubahan paradigma pembagunan irigasi. 
2. Mampu menguasai bidang materi yang dibahas. 
3. Mampu menyampaikan materi secara partisipatif dan dialogis serta 

memahami proses belajar bersama. 
4. Mampu memandu, menyerap dan mengakomodasikan aspirasi peserta 

pelatihan. 
 

I.  PESERTA : 
Peserta pelatihan adalah: 

1. Peserta yang sudah mengikuti pre-training level assesment 
2. Utusan dari MSF/POKJA OKI. 
3. Unsur peserta dari masing-masing Kecamatan, Desa adalah : Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT), dan Swasta. 
4. Jumlah peserta disesuaikan dengan jumlah Kecamatan dan Desa dan. 
5. Peserta harus ada kaitan dengan perencanaan partisipatif. 

 
J. WAKTU : 

Waktu pelatihan adalah : 
1. Pelatihan dilaksanakan dalam 1 angkatan (kelas). Setiap angkatan 

membutuhkan waktu pelaksanaan sekitar 10 (sepuluh) hari efektif. 
2. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal .....  s/d .....  dengan pertimbangan 

untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan lanjutan di tingkat 
Kecamatan/Desa. 
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K.  TEMPAT : 
Tempat pelaksanaan direkomendasikan di Sekayu dengan pertimbangan efisiensi 
dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, fasilitator yang memadai 
untuk pelaksanaan pelatihan bisa merekrut dari berbagai LSM/PT. 
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Figure 3: Curriculum ToT-1 
 
Hari Aktivitas Waktu/Jam 

belajar 
(prakiran) 

Materi & Materi Pendukung  Pendekatan Fasilitator 

1 Pembukaan 30 min  Acara formal Fasilitator-proyek 
1 Meniptakan iklim belajar (ice 

breaking session) 
90 min  Acara semi-formal Fasalitator- LSM 

1 Informasi dan kontrak belajar 30 min  Informasi-mencari 
komitmen 

Fasalitator Proyek 

1 Harapan peserta tentang pelatihan 90 min Materi merancang pikiran Diskusi Fasalitator LSM 
1 Pengalaman dan persepsi dari 

Peserta dengan perencanaan 
partisipatif 

60 Beberapa buku tulis, beberapa 
contoh dari perencanaan 

Ceramah, Kerja sendiri, 
Diskusi 

Narasumber dari 
proyek, LSM, PT 

1 OOPP, ZOPP, SWOT dan  beberapa 
alternatif. 

60 Mengenal beberapa metoda 
perencanaan partisipatip 

Ceramah, diskusi Fasilitator, Narasumber 

1 Kebijaksanaan pemerintah tentang 
perencanaan Partisipatif 

60 Materi UU, PP, dsb  Ceramah, diskusi Fasalitator, Narasumber 
PT, Bappeda-prop 

2 Kerja kelompok  
a. pendekatan partispatip 

P3MD, P3LD; 
 identifikasi masalah 

c. fasilitasi 

200 min Mengenal metoda P3MD/P3LD, 
pelatihan di kelas, 
mengidentidentifikasi masalah, 
menyelesaikan masalah, cara 
fasilitasi, rangking/prioritas. 

Ceramah, pelatihan, 
diskusi 

Fasilitator, LSM, PT 

2 Peran dari kelompok simpan 60 min Beberapa kebijakan tentang 
kelompok simpan (masalah gender, 
transmigran, dsb.)  

Ceramah diskusi Fasilitator, LSM, PT 

2 Fasilitasi Musrenbang 60 min  Teknik Fasilitasi, teknik 
komunikasi, latihan. 

Ceramah, diskusi Fasilitator LSM 

2 Merencanakan perencanaan 60 min Latihan praktis perencanaan, 
anggaran yag dibutuhkan, 
transparansi,  

Ceramah, Latihan Fasilitator LSM, 
narasumber Bappeda, 
proyek 

3, 4,  Kerja lapangan (tiga kelompok) 
I   Desa fokus 
II  Kecamatan 
III Dinas terkait 

 Pelaksanaan perencanaan partisipatip 
di desa fokus, dan kecamatan. 
Rencana Renstra SKPD di beberapa 
Dinas. 

Kerja Lapangan Fasilitator LSM 

5, Data prosessing Satu hari Prosessing data yang di kumpulkan Kerja Kelas Fasilitator LSM 
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Hari Aktivitas Waktu/Jam 
belajar 
(prakiran) 

Materi & Materi Pendukung  Pendekatan Fasilitator 

di lapangan Narasumber Bappeda, 
PT, Proyek 

6 Presentasi Hasil kerja lapangan Satu hari Presentasi di pleno serta presentasi 
proses untuk mendapat hasil. 

Presentasi pleno Fasilitator LSM 

7 Analisa maslah yang dihadapi pada 
waktu kerja lapangan 

Satu hari Merumuskan dan menganalisa 
masalah yang dihadapi di lapangan 

Diskusi Fasilitator LSM, 
Narasumber Bappeda 

8,9 Merumuskan rencana melalui 
Logframe dan OOPP 

Dua Hari Kerja praktek untuk membuat pohon 
masalah, pohon menyelsaikan 
masalah 

Diskusi kelompok Fasilitator, LSM 

10 Merencanakan perencanaan untuk 
desa-kecamatan-dinas ke depan 

200 min Dengan hasil dari tiga hari sebelum 
merumuskan draf rencana sesuai 
metodologi perencanaan partisipatif 

Diskusi, kerja kelompok Fasilitator LSM, 
Narasumber Bappeda, 
Proyek 

10 Evaluasi proses belajar 60 min Evaluasi apa yang belajar, mutu dari 
pelatihan, efektivitas, efficiensi 

Ceramah, diskusi Fasilitator Proyek 

10 Tutup 30 min Acara formal Acara formal  
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6.2 Kerangka Acuan Kerja Pelatihan untuk Pelatih (ToT-2) 
 

 
1. PENDAHULUAN : 

 

Pelatihan untuk Pelatih (ToT) Perencanaan Partisipatif 1 yang diikuti oleh 
berbagai unsur dari Multi Stakeholder Forum (MSF), Pokja, dan petugas 
pemerintah yang terlibat dalam Proyek SSFFMP akan dilaksanakan pada tanggal 
............... di ..............  

 

 
2. TUJUAN : 

 
Tujuan dilaksanakannya ToT ini ialah : 

1. Menguatkan motivasi dan komitmen dari peserta tentang perencanaan 
partisipatif. 

2. Meningkatkan kemampuan/kompetensi dari peserta tentang beberapa 
metoda perencanaan partisipatif. 

3. Meningkatkan kinerja MSF/POKJA dalam rangka merumus/merevisi 
pedoman perencanaan partisipatif. 

4. Meningkatkan kerjasama antara anggota MSF/POKJA  
 
 

3. HASIL (OUTPUT) : 
 
Hasil (output) yang diharapkan melalui pelatihan ini ialah : 

5. Kemampuan dari peserta untuk melaksanakan perencanaan Partisipatif di 
tingkat dan tempat masing-masing. 

 
 

4. METODA : 
 
Metoda yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan ialah : 

6. Curah pendapat (brainstroming). 
7. Diskusi kelompok dengan fokus terarah (focus group discussion). 
8. Pelatihan melalui simulasi dengan permainan peran (role playing) 

berdasarkan kasus yang terjadi di lapangan. 
 
 

5. LINGKUP : 
 
Lingkup kegiatan pelatihan pada dasarnya ialah : 

9. Menyusun materi pelatihan 
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10. Melaksanakan pelatihan termasuk menyediakan konsumsi dan akomodasi 
(penginapan dan tempat pelatihan bagi peserta, fasilitator, dan panitia), 
honorarium kepada peserta, fasilitator, dan panitia sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

11. Menyusun kerangka instrumen monitoring dan evaluasi (ME) terhadap 
pelaksanaan pelatihan. 

12. Menyusun laporan pelatihan yang diserahkan pada akhir kegiatan. 
 
 

 
6. KUALIFIKASI FASILITATOR : 

Kualifikasi fasilitator yang akan bertindak sebagai pemandu pelatihan minimal 
adalah: 

13. Mampu memahami perubahan paradigma pembagunan irigasi. 
14. Mampu menguasai bidang materi yang dibahas. 
15. Mampu menyampaikan materi secara partisipatif dan dialogis serta 

memahami proses belajar bersama. 
16. Mampu memandu, menyerap dan mengakomodasikan aspirasi peserta 

pelatihan. 
 

7. PESERTA : 
Peserta pelatihan adalah: 

17. Utusan dari MSF/POKJA OKI. 
18. Unsur peserta dari masing-masing Kecamatan, Desa adalah : Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi (PT), dan Swasta. 
19. Jumlah peserta disesuaikan dengan jumlah Kecamatan dan Desa dan. 
20. Di samping ketentuan tersebut, peserta ToT Tahap 2 harus memenuhi 

syarat: 
a. Telah mengikuti ToT Tahap I. 
b. Jika butir a tidak ada lagi, dipilih penggantinya (yang sudah 

faham prinsip Perencanaan Partisipatip). 
 

8. WAKTU : 
Waktu pelatihan adalah : 

21. Pelatihan dilaksanakan dalam 1 angkatan. Pelatihan ini membutuhkan 
waktu pelaksanaan sekitar 4 (empat) hari efektif. 

22. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal ...... s/d ....... dengan pertimbangan 
untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan lanjutan di tingkat Kabupaten. 

 
9. TEMPAT : 

Tempat pelaksanaan direkomendasikan di Kayu Agung dengan pertimbangan 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, di Kayu Agung 
terdapat fasilitator yang memadai dalam pelaksanaan pelatihan, termasuk 
tersedianya lokasi studi yang dapat dijadikan kasus lapangan dalam pelatihan. 
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Figure 4: Curriculum ToT-2 
 
 
Hari Aktivitas Waktu/Jam 

belajar 
Materi & Materi Pendukung  Pendekatan Fasilitator 

1 Pembukaan 30 min  Acara formal Fasilitator-proyek 
1 Informasi dan kontrak belajar 30 min  Informasi-mencari 

komitmen 
Fasilitator Proyek 

1 Harapan peserta tentang pelatihan 90 min Materi merancang pikiran Diskusi Fasilitator LSM 
 Ulang dari ToT 1 

Teknik P3MD, P3LD, 
Perencanaan 

120 Ringkasan dari ToT awal, materia pokok 
dari pelatihan itu 

 Fasilitator LSM, Nara 
sumber Bappeda, 
Proyek 

1 Pelaksanaan/Organisasi Musrenbang 60  Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator 
LSM/Bappeda  

2 Fasilitasi Musrenbang (Kab/Kec/Des, 
Perencanaan, Menengah/Tahunan) 

60 Bagaimana merencanakan kegiatan, 
transparansi anggaran tempat, makan, aturan 
meja, kursi dsb. 

Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM 

2 Teknik Diskusi Kelompok 120 Materi tentang bagaimana menjaga bahwa 
semua peserta ikut di dalam diskusi, 
mencegah dominansi diskusi dari berbagai 
pihak dsb. 

Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM 

2 Teknik Tanya Jawab 60 Bagaimana merancang diskusi melalui 
tanya/jawab, pertanyaan apa yang tidak 
disebut dsb. 

Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM 

2 Teknik Menentukan 
Rangking/prioritas 

120 Bagaimana merangking kepentingan dari 
berbagai kelompok, bagaimana merumus 
rangking asal semua kelompok puas. 

Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM, 
Narasumber 
proyek/Bappeda 

3 Teknik Pelaporan 60 Bagaimana membuat laporan yang akan 
dibaca, bagaimana lay-out, format dsb 

Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM, 
Narasumber Bappeda 

3 Berbedaan teknik, perencanaan, 
tingkat, generalisasi, abstrak/non 
abstrak  

120 Berbedaan antara rencana 
Desa/kecematan/kabupaten, bagaimana 
generalisasi perencanaan dan diterjemahkan 
dalam kebijakan? Rencana 
Menengah/Tahunan 

Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM, 
Narasumber PT, 
Bappeda 

3 Monitoring Peninjauan 120 Bagaimana monitoring, peninjauan  Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM, 
Narasumber Bappeda 
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Hari Aktivitas Waktu/Jam 
belajar 

Materi & Materi Pendukung  Pendekatan Fasilitator 

4 Menentukan Indikator 60 Menentukan indikator untuk tujuan, 
dampak, proxy indikator 

Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM, 
Narasumber Bappeda 

4 Latihan kelas menentukan indikator 120 Pelatihan untuk menentukan berbagai 
indikator di beberapa rencana 

Latihan Fasilitator LSM, 
Narasumber Bappeda 

4 Teknik sosialisasi 60 Tujuan sosialisasi, bagaiman mengukar 
apakah tujuan sosialisasi tercapai, bagaiman 
mengatur, siapa yang undang siapa? 

Ceramah, diskusi, 
latihan 

Fasilitator LSM, 
Narasumber Bappeda 

4 Evaluasi proses belajar 60 min Evaluasi apa yang belajar, mutu dari 
pelatihan, efektivitas, efficiensi 

Ceramah, diskusi Fasilitator Proyek 

4 Tutup 30 min Acara formal Acara formal Bappeda/Proyek 
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Annex 1: ToR STE Participative Planning  
 
Background 

• [Fire history of South Sumatra Province] 
• [EU program in Indonesia] 
• [Project Approach] 

 
The project is supporting changes in land use that will reduce the risk and occurrence of 
fires. Land use and changes in land use require planning, support and commitment at the 
levels where land users operate.  
 
The project supports an integrated, participatory land use planning (spatial planning) 
approach. In this both bottom-up and top-down approach, village spatial plans are 
developed and proposed by the village communities to be integrated with and at the same 
time to form a basic input for the district level spatial planning. The Village Spatial 
Planning is developed within the available legal and institutional framework, while 
certain changes with regard to this framework can be proposed as an outcome of this 
activity. The approach should be feasible to be replicated by the District in the villages 
across the district.  
Such replication would demand considerable commitment and budgetary burden on the 
part of the District, however the reward would be a much more effective land use 
planning and land use monitoring across the District, bringing the long-term benefits of 
sustainable use of land and resources and reducing the risk of fixing costly environmental 
degradations, caused by mistakes in land and resource allocations and the application of 
exploitative or careless land and resource management types. 
Since land use / spatial planning is part of development planning, the village spatial 
planning approach should preferably be integrated with existing participatory planning 
programs such as P3MD, or with other / new programs. 
Participatory development / land use planning is aimed at providing effective 
opportunities to the local community to get involved in all phases of the development 
planning process to identify, discuss and forward its perceptions, needs and goals for 
local development in the future. 
Participatory planning provides both a procedural framework and particular planning 
methods to operate the planning process in line with development / planning principles 
such as democratic decision-making, transparency and public accountability. 
 
District planning agencies, foremost the Bappeda as a coordinating agency, and technical 
agencies such as the Community Empowerment office (PMD) and others, will be 
introducing / supporting / facilitating the participatory village planning approach in the 
villages.  
 
This consultancy will focus on the role, function, approach and capacity with regard to 
participatory planning on the part of these district government institutions, as well as 
NGOs and village level institutions, following the approach developed by the project 
  
MAIN TASKS: 
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The international short-term expert will have the following tasks: 
 

� Review any existing participatory planning strategy / system / initiative in the 
South Sumatra setting, focussing on the district and village level government 
institutions, specifically concerning the project’s priority districts  

 
� Develop & recommend changes / improvements with regard to the above that can 

be accepted / adopted / implemented by district and village government / 
parliament, following the approach developed by the project 

 
� Determine required capacities / training needs to implement a participatory 

development planning & spatial planning, for the district agencies involved with 
development / spatial planning (focussing on their existing / potential facilitating 
role and contribution to the participatory village development & land use planning 
process)  

 
� Develop methods / techniques / procuderes for implementation of effective 

participatory planning by the district agencies,  
 

� Develop a training plan, training modules and materials aimed at district 
government agency staff  

 
� Implement a ToT for district government staff  

 
� Work together with the national expert on participatory planning capacity 

building at village institutions and NGOs 
 

 
DURATION AND TIME PERIOD 
The international expert shall cover the tasks within 1 person month (1 PM, 22 working 
days). The assignment is scheduled to start before 20 October 2004. 
 
REPORTING REQUIREMENTS & DELIVERABLES: 
 

• The consultant will submit a draft report, comprising the major findings and 
recommendations and according to the format which will be agreed upon with the 
Teamleader, to the SSFFMP Project Management Unit (PMU) / Teamleader in 
electronic and printed version during the final week of the consultancy visit. The 
draft report will be discussed with the PMU prior to the end of the consultancy 
visit.  

• The final report in electronic and printed (6 pcs.) version, incorporating comments 
from the PMU, will be submitted to the PMU, within two weeks after 
completition of the assignment in Indonesia. 
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• An electronic and 1 printed version of the final report and a signed version of the 
Time Sheets will be submitted together with the final invoice to Jan Zonneveld, 
DHV Water and the SSFFMP PMU. 

• Deliverables 
o All compiled documents, reports, maps, guidelines etc. 
o Training modules, minutes of meetings, workshop proceedings 
o Presentation of Approach & Results in Powerpoint 
o Any equipment readings, photo’s, video’s, samples 

 
 
PROFILE: 
(Post)graduate qualification in one or more of the fields: Development Planning, Socio-
Economic Science, Spatial Planning or Government Administration is required, 
preferably postgraduate. 
 
Excellent skills in knowledge transfer & training are required.  
 
Thorough experience in developing training modules, and conducting training, in the 
field of participatory planning  
 
Ability to work productively with a broad range of professional counterparts at all levels, 
including governmental and non-governmental organizations.  
 
Excellent writing skills are required with the ability to meet deadlines, prepare concise 
reports, manuals, presentations, guidelines with minimal office support.   
 
Written and oral fluency in Bahasa Indonesia and English is required.   
 
Familiarity and experience with EU and other systems is desirable 
 
Computer literate in Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, and Access) or 
equivalent. 
 
EXPERIENCE: 
A minimum of ten (10) years of professional work experience in Participatory Planning, 
Rural Development, Community Based Natural Resource Management, Institutional 
Analysis, including at least five (5) years in Indonesia. 
 
Significant experience working directly with a broad range of stakeholders. 
 
A good understanding of programming, planning and budgetting procedures at 
Indonesian government institutions. 
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Annex 2: Persons met, items discussed (project staff not included) 
 
25 January 2005 Kayu Agung OKI: 
Kepala Bappeda Yohannes, MSF members, Unsri staff, Pak Boen Tan 
Discussion on economic survey 
 
Sub-Kepala Dinas Pertanian 
Discussed the planning mechanism in the Dinas from Kelompok Tani upwards 
 
27 January 2005 Dinas Pertanian Propinsi 
Wakil Kepala Pak Leonardo. Discussion n possible cooperation between the SSFFMP 
and the Dinas Propinsi; Listened to their version of the forest fire problems. 
 
28 Jauary 2005 MUBA - Sekayu 
Bappeda 
Pak Yusuf and staff 
Discussion on the planning mechanism in the District, participation, obtained various 
documents on planning in the District. 
 
Dinas Pertanian & Peternakan 
Wakil Kepala, 
Discussion on planning mechanisms in the District, obtained the Dinas Renstra. 
 
7 Februari 2005 OKI Kayu Agung 
Bappeda 
Kepala Bidang Fisik  Ibu Yeni  
staf  Pak Edi  
Discussion on their version of planning with the kecamatan, as well as other issues. 
 
PMD 
Kepala Pak Bayumi Anwar 
Staf Pak Muktaruddin 
Discussed their activities of planning with villages and kecamatan 
 
11 February 2005 
Kecamatan Tanjung Lubuk 
Kepala Seksi Umum Mohammed Ali 
Staf: Pak Tumadi  
Discussion on their planning activities, their knowledge of the planning and their 
concepts. 
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Annex 3: Materials used and References 
 

⇒ Pedoman Perencanaan Pembangunan Partisispatif Kabupaten Bima, Pemerintah 
Kabupaten Bima kerjasama dengan Proda-NT/GTZ, 2002; 

⇒ Laporan Kedua, Juni-November 2002, Indonesia Rapid Decentralization 
Appraisal (IRDA), The Asia Foundation; 

⇒ Laporan Ketiga, Juli 2003, Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA), 
The Asia Foundation; 

⇒ Laporan Ke-4, Februari 2004, Indonesia Rapid Decentralization Appraisal 
(IRDA), The Asia Foundation; 

⇒ UU-RI Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 
⇒ Analises Hukum dan Kelembagaan, Penataan Ruang Desa Secara Partisipatoris, 

Sulaiman Sembiring SSFFMP, Nopember 2004. 
⇒ Pengetahuan Dasar, Pengendalian Kebakaran Hutan, Penyunting: F. Gunarwan 

Suratmo, E.A. Husaeni, N. Surati Jaya; Dirjen BANGDA dengan Facultas 
Kehutanan IPB, Bogor 2003. 

⇒ Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, 
Laboran Utama, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II, Mus Banyuasin, 
Pebruari, 1993. 
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KATA PENGANTAR 
 
Perencanaan yang berbasis masyarakat bisa membantu, antara lain, untuk mencegah kebakaran 
hutan secara keberlanjutan. Dari segi hukum perencanaan partisipatif sudah diberi peluang dengan 
adaanya UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU 25/2004 tentang sistem perencanaan 
pembangunan nasional.  
 
Karena masalah inti bakaran hutan di Kabupaten fokus dari proyek SSFFMP lebih ke arah masalah 
tidak jelas status tanah, perencanaan pembangunan perlu dikawinkan lebih erat dengan perencanaan 
tentang Tata Ruang. 
 
Dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan pembaharuan kebijakan khususnya dibidang 
perencanaan partisipatif, dirasakan perlu menyiapkan suatu pengaturan  tentang masalah tersebut. 
Pengaturan perencanaan yang disusun ini merupakan pedoman yang memuat prinsip-prinsip 
perencanaan partisipatif. 
 
Pedoman ini dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perencanaan 
partisipatif (stakeholders), terutama instansi, pemerintah daerah tingkat kabupaten, tingkat 
kecamatan dan tingkat desa. Bagi pemerintah kabupaten/kota, pedoman ini dapat dipakai sebagai 
dasar penyusunan peraturan, termasuk untuk menyusun petunjuk pelaksanaannya (yang semuanya 
perlu dilakukan secara partisipatif bersama pemanfaat/calon pemanfaat) 
 
Pedoman ini berbasis Pedoman yang dibuat oleh GTZ/Proda tahun 2002 untuk Kabupaten Bima. 
Perencanaan yang di pakai adalah perencanaan berbasis P3MD seperti sudah di-adopsi oleh 
Departemen Dalam Negeri Dirjen PMD. Untuk perencanaan di OKI pedoman ini dimodifikasi 
melalui penyesuaian dengan UU25/2004 tentang perencanaan dan melengkapi dengan penjelasan 
tentang metoda P3MD.  Pedoman ini masih bersifat draf dan dibuat untuk membahas lebih lanjut di 
lingkungan terkait dengan tujuan untuk menjadi peraturan daerah. setelah adanya perbaikan dan 
sesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. 
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BAB I  
PENDAHULUAN  

 
 

1.1. Latar Belakang 
Menurut  UU No.  32/2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Bab  I  Ketentuan Umum Pasal  1  huruf  (h)  

dinyatakan  bahwa :  —Otonomi  Daerah  adalah hak  kewenangan  Daerah Otonom  untuk  mengatur  dan  

mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  

sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan“. Sedangkan pada huruf (i) dinyatakan bahwa : —Daerah 

Otonom, selanjutnya disebut  Daerah,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai  batas  

daerah tertentu  berwenang  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  

sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  ikatan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia“.  

Selanjutnya  pada  Pasal  4  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  —Dalam  rangka  pelaksanaan  asas Desentralisasi  

dibentuk  dan  disusun Daerah  Propinsi, Daerah  Kabupaten,  dan  Daerah  Kota  yang  berwenang  

mengatur  dan  mengurus kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  

aspirasi masyarakat”.  Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  dalam  kerangka  desentralisasi  dan  

otonomi  daerah,  sebenarnya  sudah  jelas  kerangka  atau  landasan  hukum  bagi perencanaan  

pembangunan  daerah,  di  mana  daerah  memiliki  keleluasaan  yang  besar untuk  mengurus  dan  mengatur  

kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  daerah,  

atau  dengan  perkataan  lain,  Daerah berwenang  menetapkan  tujuan-tujuan  pembangunan  daerah  beserta  

metodologi  dan tahapan  serta  strategi  dan  tata  urutan  aktifitas  untuk  mencapai  tujuannya  dengan  

menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah secara partisipatif sesuai dengan kewenangannya 

dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Rencana  pembangunan  sebagai  suatu  kebijakan  pembangunan,  proses perencanaannya  juga  

memerlukan  kebijakan  sebagai  arahan  untuk  merumuskan strategi-strategi atau serangkaian tindakan atau 

kegiatan yang diperlukannya.  Berkaitan dengan  hal  ini  Pasal  25 ayat  (1)  UU  No. 32/2004 menyatakan 

bahwa:  —Kepala Daerah memimpin  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  berdasarkan  kebijakan  yang 

ditetapkan  bersama  DPRD“.  Di  sini  nampak  jelas,  bagaimana  keterlibatan  DPRD  yang bersama-sama  

Kepala  Daerah  (KDH)  harus  menetapkan kebijakan  daerah.   Sedangkan berkaitan  dengan  organisasi  

atau  kelembagaan,  Pasal  65  UU  tersebut  menyatakan bahwa :  —Di  Daerah dapat  dibentuk lembaga 

teknis  sesuai dengan  kebutuhan  Daerah“.  

Dan  penjelasan Pasal  65 menjelaskan bahwa  yang dimaksud dengan lembaga teknis di sini antara lain 

adalah Badan Perencanaan. Dengan demikian sudah jelas bahwa UU No. 22  tahun 1999  tentang  

Pemerintahan  Daerah  adalah  salah  satu  kerangka hukum  yang kuat bagi Perencanaan Pembangunan 

Daerah. 

Bertolak dari beberapa  gambaran dan  landasan  hukum tersebut, Kabupaten  OKI mengambil  inisiatif  

dalam  rangka  menjabarkan  secara  lebih  operasional  tentang kebijakan  œ  kebijakan  umum  

pembangunan  termasuk  tahapan  proses  dan  kedudukan dokumen perencanaan pembangunan.  Dalam hal 

ini Kabupaten OKI telah menetapkan tata urutan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari : 

1. RTRW 

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang – Kab (POLDAS) 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah - Kab (Propeda) 

4. Rencana Strategis SKPD (Renstra Dinas) 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah  

6. Rencana Kerja SKPD 
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Sedangkan  tingkatan/hierarki  proses  kegiatan  perencanaan  tahunan  terbagi menjadi 3 tahapan besar 

yaitu: 

1. Musbangdes (Musrenbang Desa) 

2. Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan) Partisipatif 

3. Musrenbang (Kabupaten) Partisipatif  

 

Konsep  dan  pengalaman penerapan perencanaan ini secara lebih rinci akan diuraikan dalam bab-2.  

 
1.2. Tujuan 

Adapun  tujuan  penyusunan  Buku  Pedoman  Perencanaan  Partisipatif  Kabupaten  

OKI ini adalah untuk : 

1. Memberikan  dan  menyediakan pedoman  tentang  sistem  perencanaan pembangunan  daerah  

secara  partisipatif  yang  komprehensif,  konsisten  dan terfokus sesuai kewenangan-kewenangan 

menuju tujuan pembangunan daerah 

2. Memberikan  batasan-batasan  peran  dan  kewenangan,  serta  cakupan  atau  ruang lingkup yang 

jelas kepada masing-masing tingkatan dan  satuan unit kerja tentang proses perencanaan daerah 

3. Memberikan  arah  dan  panduan  operasional  bagi  pelaksanaan  dan  penyusunan dokumen 

perencanaan pada setiap tingkatan dan unit kerja 

4. Memberikan  kerangka  berpikir  logis  bagi  proses  perencanaan,  pengendalian  dan evaluasi  

 
1.3. Ruang Lingkup  
Ruang lingkup Buku Pedoman Perencanaan Partisipatif ini meliputi: 

1. Konsep  umum  tentang  perencanaan  pembangunan  dan  tahapan  perencanaan Kabupaten  OKI,  

pengertian  partisipasi,manajemen  strategis,  kerangka  logis perencanaan, dan konsep indikator 

kinerja, 

2. Pedoman  tahapan  perencanaan  jangka  menengah  yang  meliputi  pedoman penyusunan  Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang - Daerah  sebagai  dokumen  arah  kebijakan  umum pembangunan,  

pedoman  penyusunan  Program  Pembangunan  Daerah  sebagai dokumen  perencanaan  

pembangunan  komprehensif  serta  perencanaan  strategis, dan  pedoman penyusunan  Renstra  

SKPD  5  tahunan sebagai  acuan  untuk  menilai kinerja instansi pemerintah oleh Bupati, 

3. Panduan  pelaksanaan  perencanaan  tahunan  yang  meliputi  panduan  pelaksanaan Musbangdes 

(Musrenbang Desa),  panduan  UDKP (Musrenbang Kecamatan)  partisipatif,  Panduan  Pelaksanaan  

Musrenbang Partisipatif, serta Panduan penyusunan dokumen perencanaan tahunan (RKPD )sebagai  

landasan  Penyusunan  APBD  dan  laporan  pertanggungjawaban  Bupati setiap  akhir  tahun  

anggaran  serta  sebagai  alat  pengendalian,  evaluasi  dan monitoring. 

 

1.4. Landasan Penyusunan 
Dasar hukum penyusunan Buku Pedoman Perencanaan Partisipatif Kabupaten OKI  

adalah : 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

3. Undang-undang no. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; 

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2004  tentang  Rencana Kerja Pemerintah; 

5. Peraturan  Pemerintah  Nomor  44  Tahun  2004  tentang  Perencanaan Kehutanan; 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  108  Tahun  2000  tentang  Tata  Cara Pertanggungjawaban Kepala 
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Daerah; 

7. Instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah; 

 

1.5. Sistimatika  
Sistimatika Buku Pedoman Perencanaan Partisipatif adalah sebagai berikut 

 

Bab I : merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup  dan  

landasan  penyusunan  Buku  Pedoman  Perencanaan Partisipatif Kabupaten OKI. 

Bab II : merupakan  bagian yang menguraikan tentang kerangka normatif perencanaan pembangunan  

daerah,  pengertian  partisipasi  serta  konsep  pendekatan perencanaan partisipatif tingkat kabupaten OKI 

dalam kerangka desentralisasi.  

Bab III : menguraikan  tentang  panduan  pelaksanaan  perencanaan  jangka  menengah dalam  penyusunan  

dokumen  Rencana Pembangunan Jangka Menengah - Daerah,  RPJM/RENSTRADA  dan  Renstra SKPD 5 

tahunan. 

Bab IV : menguraikan  tentang  pedoman  pelaksanaan  kegiatan  perencanaan  tahunan yang partisipatif. 

 

LAMPIRAN
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BAB II  
KONSEP PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPA TIF  

KABUPATEN OKI DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH  
 

2.1. Kerangka Normatif Perencanaan Pembangunan Daerah 

 
2.1.1. Pengertian/ Definisi 
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  adalah  suatu  usaha  yang  sistematik  dari pelbagai pelaku (aktor), 

baik umum (publik) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat  lainnya  pada  tingkatan  yang  

berbeda  untuk  menghadapi  saling ketergantungan  dan  keterkaitan  aspek-aspek  fisik,  sosial-ekonomi  

dan  aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: 

� Secara  terus-menerus  menganalisis  kondisi  dan  pelaksanaan  pembangunan daerah 

� Merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah 

� Menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah (solusi) dan 

� Melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia  

 

Sehingga  peluang-peluang  baru  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat daerah  dapat  ditangkap  

secara  berkelanjutan.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  paradigma perencanaan  pembangunan  daerah  yang  

terdesentralisasi  (berbeda  dengan  paradigma perencanaan sebelumnya) pada saat ini memberikan 

keleluasaan dan kesempatan yang lebih  luas  kepada  masyarakat  dan  semua  pelaku  (stakeholders)  di  

daerah  untuk berpartisipasi  membangun  daerahnya  sebagai  subyek  pembangunan  bukan  hanya  

sebagai  obyek  pembangunan.  Masyarakat  daerah  merencanakan  sendiri  pembangunan bagi daerah dan 

dirinya, yang selanjutnya dikenal dengan perencanaan partisipatif. 

 

2.1.2. Prinsip-prinsip Umum 

� Pemerintah  pada  semua  tingkatan  melaksanakan  perencanaan  sesuai  dengan kewenangan dan 

fungsi-fungsi yang ditugaskannya dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan 

� Perencanaan  dimengerti sebagai  suatu  dialog diantara pelbagai pelaku melintasi tingkat-tingkat 

horizontal dan vertikal dari perencanaan 

� Perencanaan  daerah  berdasarkan  kepada  penyusunan  kebijakan  yang  dapat dipertanggung-

jawabkan  secara  politik,  serta  konsisten  dengan  tujuan-tujuan pembangunan daerah 

� Pelbagai  aliran  perencanaan  dipadukan  kedalam  suatu  kerangka  komprehensif (menyeluruh) 

untuk perencanaan pembangunan 

� Dengan  batas  umum  tertentu,  setiap daerah  memiliki kebebasan  (ruang  gerak) untuk  

memutuskan  bagaimana  mengorganisasikan  fungsi  perencanaan  dan bagaimana  menstrukturkan  

sistem  organisasi  yang  berkaitan  dengan perencanaan 

� Mengembangkan kapasitas perencanaan sejalan dengan kebijakan-kebijakan dan tugas-tugas  

pembangunan  yang  timbul  adalah  suatu  fungsi  dari  daerah  yang difasilitasi oleh pemerintah 

pusat. 

 
Gambar  Kerangka Perencanaan 

 Jangka Panjang 
(20th) 

Jangka Menengah 
(5th) 

Rencana Kerja 
(1th) 

 

Tingkat Kabupaten RPJP/Kab RPJM/Kab 
+ Renstra SKPD 

RKPD/Kab 
+ Renja SKPD 

 

Tingkat Kecamatan  RPJM/Kec RKPD/Kec  
Tingkat Desa  RPJM/Des RKPD/Des  
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2.1.2. Pertimbangan Operasional 

� Pemerintah  pusat  menyediakan suatu kerangka perencanaan yang memaparkan suatu  tingkat  

minimal  dari  standar-standar  prosedur  dan  standar-standar perencanaan 

� Instansi-instansi  pemerintah  pusat  mengidentifikasi  jenis-jenis  rencana  pokok, urutan  rencana-

rencana  serta  merumuskan  standar-standar  yang  diperlukan dalam perencanaan serta 

menyusunnya dengan bentuk hukum yang tepat 

� Dikembangkan  suatu sistem  perencanaan yang  fleksibel  yang  mengijinkan  para pelaku pada 

pelbagai tingkat untuk berpartisipasi didalam proses perencanaan 

� Perencanaan  dilihat  sebagai  kegiatan  yang  terus-menerus  dan  memiliki keterkaitan yang erat 

dengan penganggaran 

� Perumusan  visi  daerah  yang    ditetapkan  bersama  oleh  semua  pelaku  di Kabupaten dan 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang - Daerah 

� Semangat otonomi  daerah  mengijinkan  daerah-daerah  memadukan  aliran-aliran perencanaan 

yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan daerah 

� Daerah-daerah  sendiri  menerapkan  suatu  pengaturan  yang  minimal  yang memungkinkan  sektor  

dan  tingkat  lebih  bawah  melaksanakan  fungsi-fungsi perencanaan secara lebih leluasa 

� Daerah  diberikan  kebebasan  untuk  menyusun  struktur  organisasi  dan penempatan  staf/  

karyawan  dan  dalam  menetapkan  mekanisme-mekanisme antar dan intra daerah 

� Tersedia  pedoman-pedoman  teknis  tentang  pendekatan-pendekatan  yang dianjurkan  (misalnya,  

analisis  profil  daerah,  analisis  ekonomi  daerah, transportasi, sistem-sistem permukiman, 

pembangunan industrial dll) 

 
2.2. Perencanaan Partisipatif (Definisi dan Makna)  
GBHN  dan  Undang-undang  No.  25  tahun  2000  tentang  PROPENAS mengisyaratkan betapa pentingnya 

perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif.  Karena sudah disadari  bahwa  pendekatan 

perencanaan  yang  top  down  dan sentralistik  tidak  memberikan  dampak  yang  begitu  signifikan  bagi  

pemberdayaan  dan pembangunan  masyarakat.  Kemudian di UU25/2004 tentang Perencanaan disebut 

bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: Mengoptimalkan partisipasi 

masyarakat dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien efektif, berkeadilan dan 

berkelanjutan. (UU25/2004 pasal 4 d,e.) 

Dengan  kerangka  seperti  ini,  nampaknya  perlu dibangun kembali tentang pengertian dan  kesepahaman 

bersama tentang perencanaan partisipatif  untuk  menjadi  konsensus  bersama  dalam  pembangunan  daerah.  

Berikut beberapa  pengertian  dan  telaah  literatur  tentang  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan 

dapat formulasikan sebagai berikut: 

� Partisipasi  masyarakat  adalah  gerakan  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses  pembuatan 

keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan  tersebut, dan ikut serta 

dalam mengevaluasinya.“(Uphoff, 1992) 

� Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses aktif, dimana masyarakat dapat mempengaruhi arah 

serta  pelaksanaan  dari  pembangunan dengan  maksud  untuk meningkatkan kesejahteraan  mereka 

dalam  arti  penghasilan,  perkembangan  pribadi,  kemandirian,  serta  berbagai  nilai  yang  mereka 

yakini.“(Paul, 1987) 

� Pembangunan  yang partisipatif didasarkan pada kemitraan yang terbentuk melalui  dialog diantara 

berbagai pelaku untuk menghasilkan agenda ditetapkan secara bersama, dan dimana inspirasi dan 

pengetahuan masyarakat  diperhitungkan  serta  dihargai.  Hal  ini  bermakna  bahwa  negosiasi  

lebih didahulukan ketimbang oleh pihak yang lebih berkuasa, dan juga masyarakat diperlakukan 
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menjadi aktor ketimbang sebagai pengguna.“(OECD), 1994) 

� Partisipasi  adalah  proses  dimana  berbagai  pelaku  (stakeholders)  dapat  mempengaruhi  serta 

membagi  wewenang  dalam  menentukan  inisiatif-inisiatif  pembangunan  dan  keputusan  serta 

pengalokasian berbagai sumber.“(Bank Dunia, 1994) 

 

Berdasarkan  beberapa  pengertian tersebut maka perencanaan partisipatif  dapat didefinisikan  sebagai  hak  

yang  dimiliki  masyarakat  untuk  dapat  terlibat  secara demokratis  dalam  menentukan  berbagai  hal  yang  

menyangkut  kehidupannya.  Hal  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  

berperan  dan  terlibat utuh  dalam  perencanaan  guna  menentukan  arah  dan  agenda  pembangunan  

sampai dengan  evaluasi  dari  pembangunan  itu  sendiri.  Partisipasi  dalam  perencanaan pembangunan  

merupakan  suatu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  daerah  sesuai dengan perannya sebagai fasilitator 

pembangunan.  

Nilai  tambah  yang  diharapkan  sebagai  implikasi  dari  proses  perencanaan partisipatif ini adalah: 

1. Efisien; partisipasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pembangunan, dimana  sumber  

daya  serta  kemampuan  lokal  dapat  dipergunakan  untuk menghindari  tingginya  biaya  

penggunaan  sumber  daya    dan  kemampuan  yang berasal dari luar. Selain itu, jika masyarakat 

dilibatkan dari awal, maka kepentingan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi pada saat 

perencanaan dimana perubahan dapat  lebih  mudah  dilakukan,  dibandingkan  perubahan  pada  

akhir  proses  yang berdampak pada penggunaan biaya, waktu dan tenaga. 

2. Efektif;  partisipasi  dapat  meningkatkan  efektivitas  pengelolaan  pembangunan, karena dengan 

terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami kondisi, potensi serta permasalahan, maka 

kebutuhan lokal pun akan lebih dapat teridentifikasi. 

3. Menjalin  kemitraan;  partisipasi  dapat  mendorong  terwujudnya  kemitraan  antara berbagai  pelaku  

pembangunan  dengan  didasarkan  pada  rasa  saling  percaya. Sehingga dialog dan konsensus dapat 

diwujudkan untuk meraih tujuan bersama 

4. Meningkatkan  kapasitas;  partisipasi  dapat  meningkatkan  kapasitas  para  pelaku, khususnya 

dalam proses dialog dan pengelolaan pembangunan. 

5. Memperluas  ruang  lingkup;  partisipasi  dapat  memperluas  ruang  lingkup  dari kegiatan  

pembangunan,  dimana  masyarakat  akan  memahami  tangungjawabnya dan akan berusaha 

mengembangkan aktivitas pembangunan tersebut. 

6. Meningkatkan  ketepatan  kelompok  sasaran;  partisipasi  akan  meningkatkan ketepatan  dalam  

mengidentifikasi  kelompok  sasaran  (targeting)  dari  berbagai program pembangunan 

7. Berkelanjutan;  partisipasi  akan  mendorong  berkelanjutannya  berbagai  aktivitas pembangunan  

karena  masyarakat  akan  mempunyai  rasa  memiliki  dan  ikut  serta menjaga proses maupun hasil 

dari pembangunan itu sendiri. 

 

2.3.  Konsep  Pendekatan  dan  Strategi  Perencanaan  Pembangunan Partisipatif di Kabupaten OKI 
 

2.3.1. Konsep Pendekatan 
Konsep  pendekatan  perencanaan  pembangunan  ini  dilatarbelakangi  oleh  peran dan fungsi kabupaten  

yang harus  menentukan sendiri  strategi  perencanaan daerahnya.  

Sehingga  pertimbangan-pertimbangan  kebutuhan  kapasitas,  keragaman  pelaku  dalam pelaksanaan  

proses  perencanaan  di  tingkat  kabupaten  dalam  kerangka  desentralisasi dan otonomi daerah menjadi 

sangat penting. Strategi perencanaan tersebut mengadopsi prinsip  pemerintahan  yang  baik  seperti  

pembuatan  keputusan  yang  demokratis, partisipasi, transparansi dan sistem pertanggungjawaban dan 
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mencoba menyerapkannya pada  kondisi  lokal.  Ini  berarti  bahwa  perlu    pola  yang  tepat  untuk  

memberikan kesempatan  positif  kepada  masyarakat  untuk  terlibat  dalam  proses  mengidentifikasi,  

membahas,  menyampaikan  persepsi,  kebutuhan  dan tujuan-tujuan  bagi  pembangunan.  

Proses  yang  partisipatif  untuk  menentukan  tujuan  pembangunan  daerah  jangka menengah  juga 

berdasarkan  anggapan bahwa  kelompok-kelompok masyarakat  sebagai kelompok identitas  menurut  

profesi, gender, kecenderungan  dan  lainnya  yang  memiliki kepentingan  bersama  (stakeholder)  yang  

perlu  dicerminkan  dalam  kebijakan  daerah.  

Tentunya  perencanaan  pembangunan  juga  harus  berpijak  pada  bagaimana  proses perencanaan 

pembangunan  daerah  sejalan  dengan  standar-standar  serta  persyaratan teknis perencanaan. 

Kegiatan  perencanaan  tingkat  daerah  juga  diarahkan  berdasarkan  isu  yang dianggap relevan bagi 

pembangunan. Dimulai dengan perumusan visi dan tujuan umum pembangunan  jangka panjang  

berdasarkan  masukan dari kelompok stakeholder terkait, sehingga  visi  dan  misi  menjadi  milik  bersama  

dan  acuan  untuk  semua  pelaku pembangunan  di  daerah.  Untuk  beragam  partisipasi  masyarakat    

diterapkan  alat  dan metode  yang  memberikan  kesempatan  luas  kepada  semua  unsur  masyarakat/ 

stakeholder untuk menyalurkan persepsi  dan  aspirasinya.  

 

Gambar 1: Langkah Menuju Visi Pembangunan 
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Yang selanjutnya dimasukkan kedalam pembuatan tujuan kebijakan dan program pembangunan daerah. 

Forum-forum stakeholder LSM, Perempuan, Pemuda,  Dunia Usaha dan lain  sebagainya dalam rangka ini  

difasilitasi  untuk  meningkatkan  partisipasi  diantara  masyarakat  setempat  dan kelompok  kepentingan  

sebagai  elemen  yang  mendukung  untuk  menentukan  prioritas pembangunan  daerah.  Forum  

stakeholders  tidak  sebagai  suatu  pendekatan   

pelembagaan  dan  pengkotak-kotakan  kepentingan  secara  institusional,  tapi  sebagai salah  satu  proses  

untuk  menyuarakan  kepentingan  masyarakat  terhadap  tujuan pembangunan secara spesifik. 

Gambar  di  bawah  menujukkan  garis  besar  untuk  mengembangkan  visi pembangunan kabupaten OKI 

secara partisipatif: 
Demikian  juga  pengintegrasian  perencanaan  pada  tingkat  desa  dan  kecamatan ke  dalam  proses  

perencanaan  pembangunan  daerah.  Perencanaan  pada  tingkat  yang lebih rendah, desa dan kecamatan, 

penting untuk mengambil pendekatan pembangunan yang  lebih  partisipatif.  Mengingat  pada  masa  lalu  

metode  perencanaan  pembangunan partisipatif  seperti  "P3MD"  telah  diterapkan,  namun  belum  ada  

prosedur  resmi  untuk memastikan  bahwa  hasil  perencanaan  partisipatif  di  desa  dipertimbangkan  lebih  

lanjut ketika  berada  pada  konsultasi  perencanaan  pada  tingkat  kecamatan  dan  kabupaten (UDKP 

(Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten).  

Selain  alur  perencanaan  itu  sendiri,  hubungan  fungsional  antara  perencanaan dan  penganggaran  harus  

diperkuat.  Terutama  yang  sudah  direncanakan  perlu dianggarkan.  Ini  untuk  menghindari  prioritas  yang  

telah  disetujui  sebelumnya  diganti dengan kepentingan partisan yang bertentangan dengan rencana 

pembangunan daerah.  

Tiap  sektor  harus  diberikan  plafon  perencanaan  untuk  rencana-rencana  sektoralnya, sebagai  bagian  

dari  belanja  daerah  pada  tahun-tahun  mendatang  bagi  perencanaan yang dilakukan. 

Dalam konsep  yang  dikembangkan,  perencanaan dilihat  sebagai  proses  terstruktur  yang  bertahap  dan  

bertingkat.  Perencanaan pembangunan  daerah  oleh  lembaga  tehnis  didasarkan  pada  analisa  potensi  dan  

kebutuhan  daerah,  integrasi  rencana  spasial  dan  rencana  pembangunan  dari  tingkat propinsi  maupun  

nasional  .  Aspek  tersebut  dipadukan  dengan  alur  perencanaan partisipatif  untuk  menggali  aspirasi  dan  

kebutuhan  masyarakat  setempat.  Hasil pemaduan dua alur œ masyarakat sipil dan lembaga pemerintahan - 

menjadi dasar untuk para  perencana  dalam  menyusun  dokumen  perencanaan  yang  diterima  semua  

pihak yang sekaligus sesuai dengan norma dan standar nasional. 
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Gambar 2: Alur Perencanaan Jangka Menengah 
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2.3.2. Implementasi perencanaan jangka waktu menengah 

Berdasarkan rancangan Gambar - 2 diatas yang merupakan hasil pengembangan bersama antara pemerintah 

dan  stakeholder tersebut, dilakukan  beberapa kegiatan  dan implementasi sebagai jabaran konsep sesuai 

dengan urutan waktu dan tahapan kegiatan yang disepakati. 

Terdapat dua kegiatan dilaksanakan secara paralel dalam rangka lokakarya forum stakeholder sebagai 

pendekatan awal dari penjabaran skema kegiatan tersebut, yaitu : 

� Memfasilitasi networking dan tukar pandangan antara kelompok masyarakat yang berkepentingan 

sama  

� Mengembangkan  suatu  strategi  yang  membantu  mereka  (forum  stakeholders) dalam mengambil 

alih peran aktif dalam pembangunan kabupaten.  

 

Sebagaimana  dijelaskan  pada  awal  tulisan  ini  bahwa  tujuan  pelaksanaan  forum stakeholder  adalah  

sebagai  suatu  instrumen  yang  mengakomodir  semua  kepentingan yang  ada  di  daerah  sehingga  tercipta  

suatu  konsep  perencanaan  pembangunan  yang partisipatif  secara  nyata  berdasarkan  tingkat  kebutuhan  

serta  analisis  riil  daerah  dan bukan berdasarkan kepentingan dan interes kelompok tertentu.  

Meskipun  harus  diakui  juga  bahwa  pelibatan  forum  stakeholder  perempuan, pemuda,  LSM  dan  dunia  

usaha  tersebut  belum  mencerminkan  aspirasi  seluruh masyarakat.  Terutama  untuk  memperkuat  suara  

kalangan  masyarakat  miskin,  masih perlu upaya khusus karena mereka kurang diwakili dalam forum 

tingkat Kabupaten yang selama  ini terdiri  dari  masyarakat perkotaan  yang  relatif mampu.  Dan  juga  bagi  

forum dunia  usaha  perlu  suatu  sistem  perwakilan  dari  semua  kalangan  ekonomi,  termasuk petani,  

pengusaha  kecil,  pengrajin  dan  lain  sebagainya.  Dengan  demikian  perlu membangun kesepahaman  

bersama  tentang  perencanaan  partisipatif  yang  dimulai dari tingkatan  lembaga  yang  lebih  tinggi  

sampai  pada  kelompok  masyarakat  terkecil  yang ada di pedesaan. 

Dapat  dijelaskan  secara  umum  disini  tentang  pertemuan-pertemuan  forum stakeholder (Perempuan, 

Pemuda, LSM, Dunia Usaha) yang sudah dilakukan tersebut.  

1. Pertemuan  I  adalah  untuk  membangun  kesadaran  masyarakat  akan  perlunya mereka  ikut  

terlibat  dalam  perencanaan  pembangunan  kabupaten,  serta membangun  kesadaran  bahwa  perlu  

suatu  bentuk  organisasi  untuk  mewakili kelompoknya  dalam  proses  penentuan  kebijakan    

pembangunan  dan  untuk melakukan lobi sesuai kepentingan kelompok tersebut. 

2. Pertemuan  II  adalah  untuk  membangun  identitas  diri  sebagai  suatu  kelompok yang  

berkepentingan  yang  sama  dan  untuk  menggali  dan  membahas  visi pembangunan kelompok 

masing-masing ke depan.  

Pada  sisi  lain  pemerintah  Kabupaten  OKI  juga  mempersiapkan  dan  

melaksanakan kegiatan pengkajian potensi sumber daya daerah untuk menggali potensi  

dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan  sumber daya lokal ditinjau dari  

tatanan  ekonomi,  sosial,  fisik  dan  institusi.  Pengkajian  tersebut  dilakukan  secara  

partisipatif  dalam  suatu team kerja  yang juga  melibatkan  unsur-unsur  dari stakeholder  

perempuan,  pemuda  dan  LSM.  Output  dari  kegiatan  pengkajian  ini  adalah  

terekomendasinya beberapa sektor dan komoditi prioritas sumber daya alam kabupaten.  

Kegiatan  ini  adalah  sebagai  jabaran alur  skema  perencanaan  yang disepakati  bersama  

sebelum pertemuan gabungan. 
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Gambar 3: Metodologi Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Sumber Daya Daerah 
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Lanjutan  kegiatannya  adalah  pelaksanaan  pertemuan  gabungan  antara  DPRD, PEMDA  dan  Forum 

Stakeholder.  Pertemuan  Gabungan  memiliki  beberapa  tujuan  untuk (1) saling memperkenalkan berbagai 

pihak-pihak, menyampaikan persepsi dan pendapat masing-masing  pihak, saling mendengar  dan saling 

memahami,  (2) untuk menyediakan suatu  kesempatan  yang  mempromosikan  perencanaan  sebagai  suatu  

proses  dialog menuju  ke  arah  kepemerintahan  yang  baik  pada  tingkat  lokal,  dan  (3)  untuk 

menentukan  langkah-langkah  berikutnya  dalam  proses  perencanaan  partisipatif.  Pada pelaksanaan  

lokakarya visi pembangunan dirumuskan beberapa  rekomendasi visi  untuk dituangkan  dalam  dokumen  

perencanaan  yaitu  RPJM/Kab  (Rencana Pembangunan Jangka Menengah - Kabupaten), sebagai  suatu  

jabaran  program,  strategi  dan  kebijakan  pembangunan  lima tahunan. 

Dokumen-dokumen  perencanaan  jangka  menengah  yang  merupakan  program prioritas  kebijakan  daerah  

tersebut  setelah  ditetapkan  oleh  DPRD  selanjutnya  menjadi payung  dan  arah  kebijakan  serta  prioritas  

pembangunan  sebagai  acuan  pelaksanaan perencanaan tahunan partisipatif.   

 

2.3.3. Implementasi Perencanaan tahunan 
Tahapan kegiatan yang dilakukan pada proses perencanaan  tahunan  bisa dilihat dalam  Gambar-2.  

Pemerintah  Kabupaten  OKI  memulai  dukungan  dengan lokakarya  perumusan  proses  UDKP 

(Musrenbang Kecamatan)  Partisipatif  sekaligus  pelatihan  bagi  pemandu  atau fasilitator  UDKP 

(Musrenbang Kecamatan)  Partisipatif.  Materi  pelatihan  mencakup  metode  pelaksanaan  UDKP 

(Musrenbang Kecamatan) Partisipatif berdasarkan modul P3MD yang telah diadaptasi. Hal ini dilakukan 

agar proses perencanaan  partisipatif  dari  bawah  dapat  benar-benar  dilaksanakan  sesuai  dengan  
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tahapan  -  tahapan  semestinya  dan  mampu  menjamin  keterpaduan  antara  usulan  dari dinas  instansi  

dengan usulan  dari masyarakat  desa.  Inti  dari hasil penyepakatan  bahwa proses UDKP (Musrenbang 

Kecamatan) terdiri dari tahap persiapan/pra UDKP (Musrenbang Kecamatan), pelaksanaan UDKP 

(Musrenbang Kecamatan) dan pasca UDKP (Musrenbang Kecamatan) yang disertai format-format yang 

diperlukan bagi pelaksanaan setiap tahapan tersebut. 

Aspek  lain  adalah  bahwa  hasil  proses  perencanaan  pada  setiap  tahapan  dapat terdokumentasi  dan  

tersosialisasi  dengan  baik  kepada  semua  komponen  masyarakat.  

Dengan  demikian  peranan  kunci  untuk  keberhasilan  dari  proses  tersebut  adalah  pada fasilitator  yang  

tergabung dalam  posko  kecamatan.  Tentunya  bahwa  posko  kecamatan ini juga  harus didukung oleh 

infrastruktur lain disamping kemampuan  sebagai  fasilitator kecamatan, misalnya ketersediaan dana dan 

sarana pendukung lainnya.  

Penting juga untuk mendorong pemerintahan daerah agar memiliki kesepahaman tentang  mekanisme  dan  

formulasi  proses  Musrenbang  partisipatif.  Meskipun  —event Musrenbang“  bukan  merupakan  barang  

baru  bagi  semua  pihak  ditingkat  kabupaten, namun  kenyataan  menunjukan  bahwa  sampai  saat  ini  

hanya  1 œ  5  prosen  saja  usulan dari  bawah  (hasil  UDKP (Musrenbang Kecamatan))  yang  tertuang  dan  

diakomodir  dalam  APBD.  Untuk  itu  perlu mendesain dan penyegaran tentang proses Musrenbang 

partisipatif yang efektif. Sehingga ada  kesamaan  pandangan  dan  kebutuhan  serta  konsisten  terhadap  

suatu  proses partisipasi  yang  riil.  Hasil  desain  Musrenbang  secara  partisipatif  di  Kabupaten  OKI 

menghasilkan beberapa kesepakatan yaitu tahapan pelaksanaan pra Musrenbang, tahapan pelaksanaan  

Musrenbang  dan tahapan pelaksanaan pasca Musrenbang serta format-format yang dibutuhkan. 

Dalam konteks perencanaan tahunan dari bawah ini, pemerintah Kabupaten OKI tidak melihat bahwa  

perubahan  istilah dari tiap  tahapan tersebut  sebagai sesuatu  yang penting,  tapi  yang  paling  utama  

adalah  bagaimana  menjamin proses  partisipatif  dapat diwujudkan dan terintegrasi dengan baik dalam 

perencanaan kabupaten. 

Melalui  sistem  perencanaan  jangka  menengah  dan  tahunan  yang  partisipatif, masyarakat  sipil  

mendapat  peluang  cukup  besar  untuk  turut  aktif  mendiskusikan  dan menyampaikan  persepsi  terhadap  

arah  dan  tujuan  pembangunan.  Terlebih  apabila ditinjau  dari  aspek  gender,  karena  selama  ini  

kelompok  perempuan  selalu  terabaikan dalam berbagai aktifitas pembangunan.  Hanya saja kelompok-

kelompok yang ikut serta dalam  pertemuan  forum  stakeholder  masih  dihadapkan  pada  beberapa  hal  

mendasar seperti  bagaimana  proses  untuk  menemukenali  kebutuhan  dan  kepentingan  kelompok yang 

mereka  wakili.  Apabila  hal  ini  bisa  ditingkatkan  dengan  beberapa  metoda  refleksi dan  dialogis  yang  

telah  diuji  oleh  Pemerintah  Kabupaten  OKI dalam  rangka  memfasilitasi  pertemuan  forum  stakeholder,  

akan  menjadi  lebih  dinamis proses  pembangunan  dengan  keterlibatan  berbagai  elemen  tersebut.  

Pemandu  dan fasilitator perencanaan  tingkat desa, kecamatan dan  kabupaten menjadi  sangat penting  

untuk  meletakkan  dasar-dasar  yang  kuat  bagi  partisipasi  aktif  organisasi  masyarakat sipil. 
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Gambar 4: Proses Perencanaan Tahunan Kabupaten OKI 
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2.3.4. Kebutuhan Pengembangan Kapasitas 

Mengacu  pada  hal-hal  tersebut  diatas,  maka  pengembangan  konsep perencanaan  partisipatif  dalam  

rangka  otonomi  daerah  juga  perlu  memperhatikan pengembangan  kapasitas  pada  tiga  tingkatan  dan  

dimensi,  yaitu    dimensi  individu, institusi dan sistem. 

 

Dimensi Kapasitas Sistem 
Pengembangan  kapasitas  sistem  dalam  rangka  perencanaan  pembangunan daerah  dapat  dibedakan  

menjadi  dua  tingkatan  yaitu  pengembangan  kapasitas  untuk perencanaan  jangka  menengah  dan  

pengembangan  kapasitas  untuk  perencanaan tahunan: 

 

1. Untuk perencanaan jangka menengah  

� Mengembangkan  sistem  yang  menghasilkan  keterpaduan  antara  perencanaan yang  berfungsi  

sebagai  kebijakan  politis  dan  tujuan  umum  pembangunan, perencanaan  manajerial  

komprehensif  dan  perencanaan  taktis  strategis  dengan arahan pengembangan wilayah dan 

penataan ruang secara lebih terarah, mudah dalam  aplikasi  dan  gampang  dimengerti  oleh  

berbagai  lapisan  dan  kelompok masyarakat. Hal ini terutama apabila dikaitkan dengan pedoman 

umum dan arah bagi perencanaan mulai dari tingkat dusun. 

� Mengembangkan  sistem  yang  membuka  ruang  yang  cukup  bagi  partisipasi masyarakat  secara  

luas  dalam  kegiatan  pembangunan  mulai  dari  tahap perencanaan,  pelaksanaan  sampai  pada    

evaluasi  dan  monitoring  pada  semua tingkatan secara memadai. 

 

2. Untuk perencanaan tahunan 

� Mengembangkan standar format data dasar dan analisa situasi wilayah mulai dari tingkat desa, 

kecamatan sampai tingkat kabupaten. 

� Mengembangkan  standar  format  perencanaan  mulai  dari  tingkat  desa  sampai tingkat kabupaten 

serta dinas teknis sektoral.  

 

Dimensi Kapasitas Institusi 
Pengembangan  kapasitas  institusi  yang  mampu  memfasilitasi  proses perencanaan  secara  konsisten  

menjadi  kebutuhan  mendasar.  Dengan  demikian beberapa hal yang perlu dikembangkan antara lain: 

� Struktur serta penjabaran tugas dan fungsi di dalam Badan Perencanaan  Daerah perlu  disesuaikan  

dengan  pola  perencanaan  partisipatif  yang  telah  ditetapkan oleh daerah. 

� Perlu  mekanisme  koordinasi  yang  jelas  antara  dinas  sektoral  yang  dijabarkan sebagai 

perencanaan dan pelaksanaan program sektoral secara komplementer  

� Perlu  evaluasi  kinerja  instansi  dan  monitoring  dampak  untuk  menilai  efektifitas, efisiensi  dan  

pertanggungjawaban  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  dalam pelayanan masyarakat. 

  

Dimensi Kapasitas Individu 

Dalam  mendukung  proses  perencanaan  jangka  menengah  dan  tahunan  maka kebutuhan pengembangan 

kapasitas individu akan mencakup hal-hal: 

 

1. Ketrampilan  perencanaan  untuk  menciptakan  pendekatan  perencanaan  yang berorientasi  pada  

kemampuan  menggali  masalah  dan  kemungkinan  pemanfaatan peluang pada masa yang akan 

datang. 

2. Ketrampilan  manajerial  untuk  memfasilitasi,  memoderasi  dan  mengkoordinir  semua pelaku dan 

kepentingan ke dalam suatu proses perencanaan yang teratur.  
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3. Ketrampilan sosial untuk membangun proses dialogis  yang konstruktif  dalam rangka membangun  

kebersamaan  dalam  keberagaman  kepentingan  untuk  menghasilkan produk  perencanaan  yang  

dapat  mengakomodir  kepentingan  dari  bawah  serta mampu  mensosialisasikan  keberhasilan  dan  

hambatan  dalam  rangka merealisasikannya serta faktor-faktor yang mempengaruhi. 

 

Buku  pedoman  perencanaan  ini  menjadi  salah  satu  bentuk  konkrit  untuk menjawab kebutuhan 

pengembangan kapasitas pada tingkatan sistem. 
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BAB III  

PEDOMAN PERENCANAAN PARTISIPATIF JANGKA MENENGAH  

KABUPATEN OKI  

 

Pedoman  perencanaan  partisipatif  jangka  menengah  Kabupaten  OKI  akan meliputi  pembahasan  tentang  

pedoman  penyusunan  dokumen  perencanaan  jangka menengah  yang  meliputi  Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah - Daerah (RPJM/Kab) serta Renstra SKPD 5 tahun. 

 
3.1. Pedoman Penyusunan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah - Kabupaten (RPJM/Kab)  

 
3.1.1. Pengertian RPJM/Kab  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah - Daerah adalah  pokok-pokok  kebijakan  daerah  sebagai 

penjabaran  lebih  lanjut  dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Daerah,  Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah - Propinsi  dan  Garis-Garis  Besar Haluan Negara yang disesuaikan dengan  kondisi, 

potensi  dan  aspirasi  masyarakat yang tumbuh  dan  berkembang  serta  memperhatikan  visi  Bupati  dan  

ditetapkan  dengan Peraturan Daerah. 

RPJM adalah  merupakan  hasil  suatu  proses  perencanaan  pembangunan berisi  program-program  

pembangunan  daerah  jangka  menengah  selama  5  tahunan  yang dibagi  dan diuraikan  ke  dalam  

wilayah-wilayah  pembangunan  dan  bidang-bidang pembangunan daerah yang telah dikaji.  

Program  merupakan  kumpulan  berbagai  aktivitas/kegiatan  pokok  yang  harus dijabarkan  lagi  secara  

lebih  rinci  dalam  rencana  strategis  SKPD  dan  rencana  tahunan dengan tetap berpedoman/mengacu pada 

satu titik tujuan yang sama yaitu visi dan misi pembangunan  daerah.  Program  dapat  juga  diartikan  

sebagai  suatu  penentuan serangkaian  tindakan  (actions)  untuk  memecahkan  permasalahan-permasalahan  

yang dihadapi  atau  untuk  memanfaatkan  potensi-potensi  dan  kekuatan-kekuatan  yang  

tersedia. 

Urutan  prioritas  pembangunan  daerah  dimungkinkan  untuk  dilaksanakan penyesuaian  dan  perubahan  

seiring dengan  dinamika  dan situasi  yang  terjadi.  Dengan demikian RPJM dapat direview dan disesuaikan 

setiap tahun jika dianggap perlu.  

 
3.1.2. Maksud RPJM/Kab 
RPJM/Kab dimaksudkan  sebagai    penjabaran  lebih  lanjut  dari  visi,  misi,  arah kebijakan  dan  tujuan  

pembangunan  yang  tertuang  dalam  RPJP/D  kedalam    program-program serta hasil-hasil yang ingin 

dicapai dan menjadi prioritas program-program. 

 
3.1.3. Tujuan RPJM  
Sedangkan  yang  menjadi  tujuan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah - Kabupaten  OKI adalah untuk 

memberikan arah guna mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. 

Sebagai  dokumen  perencanaan  jangka  menengah,  maka  RPJM  memiliki tujuan-tujuan, yaitu : 

1. Untuk melihat dan menjaga kesinambungan (sustainability) antara program-program tahun-tahun  

sebelumnya,  tahun  yang  sedang  berjalan  serta  dengan  program-program pembangunan tahun 

yang akan datang. 

2. Sebagai  pedoman  dan  acuan  utama  untuk  merumuskan  rencana  strategis  SKPD (RENSTRA  

SKPD),  perumusan  rencana  pembangunan  tahunan  di  Desa  maupun Kecamatan    serta  para  

ORNOP  dan  Swasta  dalam  keterlibatannya  dalam pembangunan daerah. 

3. Sebagai alat pengendali dan evaluasi pencapaian tujuan 5 tahunan. 
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Gambar 5: Proses Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 

 
3.1.4. Kedudukan dan Cakupan RPJM/Kab  
RPJM dimaksudkan sebagai  dokumen perencanaan  manajerial  komprehensif dan strategis daerah. 

Sehingga menjadi alat  koordinasi serta  strategi bagi semua  pihak atau  pelaku  (stakeholders)  di  daerah  

seperti  Bupati/Walikota,  DPRD,  Dinas  atau Lembaga  Teknis  Daerah,  Camat,  Kepala  Desa  atau  Lurah,  

Organisasi  Non-Pemerintah (Ornop),  Sektor  Swasta  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  lainnya  di  

dalam menyelenggarakan  pembangunan  daerah  jangka  menengah  beserta  pengendalian  dan evaluasi 

pencapaian tujuannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah –  

Rencana Pembangunan Jangka Menengah - Kabupaten  berkedudukan  sebagai  dokumen  arah kebijakan  

umum  dan  politis.  Sehingga  menjadi    arah  haluan  dan  rambu-rambu pelaksanaan  pembangunan  

selama  5  tahun.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa segala-segala aktivitas pembangunan  daerah 

harus selalu merujuk dan berorientasi pada visi dan misi  serta tujuan-tujuan yang ada dalam RPJP/K. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  disusun  pada  Bappeda.  Dalam  kondisi tertentu  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah - Kabupaten  dapat  ditinjau  kembali  dan  dilakukan  perubahan sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi baik di tingkat nasional maupun di tingkat  lokal  melalui  

mekanisme  dan  pembahasan  bersama  berbagai  komponen  di tingkat kabupaten. 

Dengan  demikian  RPJM  harus  memiliki  indikator-indikator  pencapaian keberhasilannya.  

Sedangkan  cakupan  RPJM  meliputi    aspek-aspek  sebagaimana  dijabarkan dalam sistematika berikut ini: 

 

PENDAHULUAN 

� Pengertian Umum 

� Maksud dan Tujuan  

� Pola dan Alur Pikir  

� Landasan 

� Lingkup dan Sistematika 

�  

KONDISI UMUM DAERAH 

� Ringkasan Kondisi Fisik, geografis, administratif 

RPJP/D RPJP/P RPJP/N 

VISI MISI 

Bupati terpilih 

MUSRENBANG RPJM/D PERDA 

Masyarakat, Desa, Kecamatan, NGO dll dll 
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� Ringkasan isu-isu, masalah-masalah dan potensi-potensi 

� Ringkasan  kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang 

 

VISI dan MISI 

� Visi 

� Misi 

 

KEBIJAKAN DAN STRATEGI UMUM PEMBANGUNAN KABUPATEN   

� Visi dan Misi 

� Arah Pembangunan dan Strategi Umum Daerah  

� Kaidah Pelaksanaan 

 

PROGRAM-PROGAM PEMBANGUNAN KABUPATEN 

 

1. PROGRAM A 

� Permasalahan Program A 

� Tujuan dan Sasaran Program A 

� Arah Kebijaksanaan Program A 

� Kegiatan Pokok Program  A 

� Wilayah Pengembangan  dan Waktu Pelaksanaan Program A 

� Indikator Kinerja  Program A 

 

2. PROGRAM B 

� Permasalahan Program B 

� Tujuan dan Sasaran Program B 

� Arah Kebijaksanaan Program B 

� Kegiatan Pokok Program B 

� Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Program B 

� Indikator Kinerja Program B 

 

3. PROGRAM C...... 

 
3.1 . 5. Metode dan Tahapan Penyusunan RPJM/Kab 
Metode  yang  digunakan  dalam  penyusunan  RPJM/  adalah  metode  partisipatif dengan  selalu  

mempertimbangkan  keseimbangan  antara  aspirasi  dan  analisis  teknis keadaan daerah. 

Adapun tahapan dan langkah kegiatan penyusunannya adalah : 

1. Pembentukan tim penyusun RPJM/Kab melalui Surat Keputusan Bupati. Anggota  tim terdiri  dari  

unsur  DPRD,  Bappeda,  unsur  kecamatan,  unsur  dinas instansi,  unsur  setda,  pakar,  unsur 

terguruan  tinggi,  LSM,  dan  unsur  masyarakat sipil  lainnya.  Koordinator  penyusunan  

RPJM/Kab adalah  Bappeda.  Tim  penyusun RPJM/Kab  bertugas  menjaring,  mengidentifikasi  

aspirasi  dan memfasilitasi  proses  partisipasi  seluruh  komponen  masyarakat  serta  menyusun 

dokumen  RPJM/Kab   sesuai  dengan  tahapan  dan  langkah  yang  telah ditetapkan.  Tim  penyusun  

bertugas  selama 3  (tiga)  bulan,  dengan  urutan  kegiatan seperti berikut. 

2. Penjaringan gagasan masa depan pembangunan dari berbagai kelompok masyarakat sipil  yang  

meliputi    Forum  LSM,  Forum  Perempuan,  Forum  Pemuda,  Forum  Dunia usaha,  Forum Kepala  

Sekolah,  Forum  BPD,  Asosiasi  usaha  dan  asosiasi  profesi, Forum  Tani  dan  Nelayan,  dll. 
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Gagasan  masa  depan  dari  berbagai  kelompok berkepentingan ini merupakan hasil proses 

lokakarya, diskusi dan pengkajian internal dari masing-masing kelompok bersama konstituennya. 

3. Identifikasi faktor internal dan eksternal daerah 

4. Analisa  kekuatan  dan  kelemahan  masing-masing  tatanan  daerah  secara  partisipatif (umpan  

balik  untuk  perumusan  hasil  tahapan-3  diatas)  dan  difasilitasi  oleh  tim dengan melibatkan 

pihak-pihak terkait. Tatanan daerah dalam hal ini dikelompokkan menjadi  4  (empat)  yaitu  tatanan  

ekologi,  tatanan  ekonomi,  tatanan  sosial  dan tatanan  institusi.  Pembagian  tatanan  ini  

dimaksudkan  untuk  lebih  memfokuskan analisis daerah. 

5. Analisa  kecenderungan  untuk  mengidentifikasi  kegiatan  utama  yang  membawa perubahan  

berarti  di  masa  lalu  serta  kecenderungan  masa  depan  yang  dapat diidentifikasi yang dianggap 

akan berpengaruh bagi pembangunan daerah. 

6. Analisa  peluang  dan  ancaman  masing-masing  tatanan  pembangunan  daerah  ke depan. Dalam 

proses ini langkah yang dilakukan adalah : 

a. Mengidentifikasi  peluang  yang  ada,  mengkaji  sejauh  mana  sumber  daya  yang tersedia 

di daerah (finansial, fisik dan SDM) mampu mendukung peluang-peluang tersebut  

b. Mengkaji  sejauhmana  kapasitas  sumber  daya  daerah  untuk  memanfaatkan  peluang 

tersebut 

c. Mengidentifikasi  ancaman-ancaman  bagi  daerah  dan  mengkaji  sejauhmana keterkaitan 

ancaman tersebut dengan kelemahan yang dimiliki daerah 

d. Mengkaji kemungkinan-kemungkinan mengatasi ancaman yang ada. 

7. Melakukan  analisis  kualitatif  dan  kuantitatif  terhadap  dokumen  perencanaan  dan sumber-

sumber informasi yang sudah ada seperti : RPJP/D, RTRW, RTR KAPET,  Data Pokok 

Pembangunan, PDRB,  PROPENAS  dan  RPJM  Propinsi.  Kajian  ini  dimaksudkan untuk  

mengetahui  keadaan  geografis,  administratif,  kondisi  fisik,  permasalahan sektoral  dan  spasial  

yang  dihadapi,  potensi-potensi  unggulan,  penyerapan  tenaga kerja dan angkatan kerja, tingkat 

pemanfaatan sumber-sumber daya lokal serta isu-isu mendesak  sekaligus  sebagai  umpan  balik  

untuk  menyaring  secara  lebih  spesifik gagasan-gagasan masa depan.   

8. Skenario pengembangan dan pemilahan rancangan tujuan-tujuan yang lebih realistis untuk  dicapai  

dengan  mempertimbangkan  hasil-hasil  analisis  kualitatif  dari penjaringan  gagasan  dari  

kelompok  masyarakat  sipil  (tahapan-3)  dan  hasil  analisis  teknis kuantitatif pemahaman daerah 

(tahapan-4).  

9. Penentuan  dan  perumusan  program-program  prioritas  yang  akan  dipergunakan sebagai  acuan  

pembahasan/penetapan  program-program  strategis  5  tahun. Perumusan  dan  penentuan  ini  

dimaksudkan  sebagai  proses  pembahasan  dan penyepakatan terhadap  calon program berdasarkan 

pemeringkatan memiliki nilai yang sama dan pembahasan untuk menentukan jumlah program 

prioritas. Tahapan kegiatan ini dituangkan dalam format Program Prioritas RPJM. 

10. Penyusunan kerangka logis masing-masing program yang dilengkapi dengan  indikator kinerja  serta  

dengan  asumsi-asumsi  dan  kebijakan  sebagai  acuan  menilai  dan mengevaluasi  kinerja 

pelaksanaan program pembangunan 5 tahun. Kemudian masing-masing  unit  kerja  menjabarkan  

menjadi  hasil-hasil  dan    kegiatan  proyek  yang  lebih spesifik  disertai  indikator  inputs  

(masukan),  outputs  (keluaran),  outcomes  (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak) untuk 

menilai kinerja tahunan. 

11. Perumusan dan penyusunan draft naskah RPJM.  

12. Presentasi draft/rancangan awal RPJM kepada semua stakeholders/pelaku (DPRD, Semua  Dinas  

Instansi  Kabupaten,  Kecamatan  dan  Desa,  Perguruan  Tinggi,  para  ahli serta  kelompok  

masyarakat  sipil) untuk memberikan kesempatan terakhir bagi semua pelaku  untuk  berpartisipasi  
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dan  memberikan  input/  masukan  terakhir  terhadap rancangan RPJM Kabupaten. Hal ini juga 

bertujuan untuk memproleh kesepakatan umum  terhadap  rancangan  awal  RPJM  beserta  

perubahan  untuk penyempurnaannya. 

13. Draft  akhir  RPJM  disampaikan  kepada  Bupati  yang  selanjutnya  melalui  bagian hukum  Setda  

menyerahkan  kepada  DPRD  untuk  dibahas  lebih  lanjut  untuk  disetujui sebagai PERDA. 



 54 

F. Format-Format Yang dipergunakan dalam penyusunan RPJM/Kab 
 
No Forum Stakeholders Perubahan dan 

Kecenderungan 
Sekarang 

Gagasan Kegiatan ke 
Depan 

Usulan untuk Program 
Pembangunan Kabupaten 

Identifikasi 
Kebutuhan Sumber 
Daya 

Keterangan 
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Format: Analisis Kekuatan dan Kelemahan Setiap Tatanan Pembangunan Kabupaten (Faktor Internal) 
 

Tatanan Pembangunan 
 

Kekuatan Kelemahan 

Ekologi 
 
 
 
 
 

  

Ekonomi 
 
 
 
 
 

  

Sosial 
 
 
 
 
 

  

Kelembagaan 
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Format: Analisis Peluang dan Tantangan Setiap Tatanan Pembangunan Kabupaten (Faktor Eksternal) 
 

Tatanan Pembangunan 
 

Peluang Tantangan 

Ekologi 
 
 
 
 
 

  

Ekonomi 
 
 
 
 
 

  

Sosial 
 
 
 
 
 

  

Kelembagaan 
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Format: Analisis Kecenderungan Tatanan Pembangunan Kabupaten  
 

Tatanan Pembangunan 
 

Mana kegiatan utama yang 
membawa perubahan di 
masa lalu? 

Mana batasan internal dan 
eksternal yang berpengaruh 
terhadap pembangunan tatanan 
saat ini? 

Mana Kecenderungan masa depan yang 
bisa diidentifikasi secara jelas yang 
membentuk masa depan tatanan dan 
daerah pada umumnya? 

Ekologi 
 
 
 
 
 

   

Ekonomi 
 
 
 
 
 

   

Sosial 
 
 
 
 
 

   

Kelembagaan 
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Format: Perumusan Tujuan Pembangunan untuk setiap Tatanan Pembangunan Kabupaten  
 

Tatanan 
Pembangunan 
 

Visi 
Pembangunan 

Tujuan-tujuan 
pengembangan 
tatanan 

Prinsip-prinsip 
dasar 

Dampak yang 
diharapkan 

Indikator yang 
mengukur pencapaian 
dampak 

Ekologi 
 
 
 
 
 

     

Ekonomi 
 
 
 
 
 

     

Sosial 
 
 
 
 
 

     

Kelembagaan 
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Format: Perumusan Substansi Visi Pembangunan Kabupaten  
 

Tatanan Pembangunan 
 

Tema-tema 
Pembangunan 

Tujuan-tujuan 
pengembangan tatanan 

Prinsip-prinsip dasar Dampak yang diharapkan 

Ekologi 
 
 
 
 
 

    

Ekonomi 
 
 
 
 
 

    

Sosial 
 
 
 
 
 

    

Kelembagaan 
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F. Format-Format yang dipergunakan dalam Penyusunan RPJM 

 
Format : Calon Usulan Program-Program Pembangunan Kabupaten 

Tujuan Umum 
Pembangunan 
Kabupaten 

Tujuan Strategis 
Pembangunan 

Hasil-hasil (outcomes) 
Pembangunan 

Keluaran (Outputs) Usulan program-
program 

 1.1) a. 
b. 

1.2) a. 
b. 

1) 

1.3) a. 
b. 
c. 

2.1) a. 
b. 
c. 

2.2) a. 
b. 
c. 

2) 

2.3) a. 
b. 
c. 

1) 

3.1) a. 
b. 
c. 

 

3) 

3.2)  

2) 
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Format: Penyaringan Usulan Calon Program-Program Pembangunan Kabupaten terhadap Kesesuaiannya dengan Visi/Misi Kabupaten 
 

Tingkat Keterkaitan dengan Misi-misi Kabupaten No Calon Program 

Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 Misi 7 

Total Nilai Ket. 

           

Ketererangan: 
Nilai (Score) untuk keterkaitan calon program: 
- Keterkaitan erat = 2 
- Keterkaitan berimbang (50%) =1 
- Tidak ada kaitan = 0 
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Format: Penyaringan Usulan Calon Program-Program Pembangunan Kabupaten terhadap Kesesuaiannya dengan Tujuan-tujuan pembangunan 
 

Tingkat Keterkaitan dengan Tujuan-tujuan Kabupaten No Calon Program 

Tuj. 1 Tuj. 2 Tuj. 3 Tuj. 4 Tuj. 5 Tuj. 6 Tuj. 7 

Total Nilai Ket. 

           

Ketererangan: 
Nilai (Score) untuk keterkaitan calon program: 
- Keterkaitan erat = 2 
- Keterkaitan berimbang (50%) =1 
- Tidak ada kaitan = 0 
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Format: Penyaringan Usulan Calon Program-Program Pembangunan Kabupaten terhadap Kesesuaiannya dengan Kebijakan-Kebijakan 
Pembangunan 
 

Tingkat Keterkaitan dengan Kebijakan-kebijakan Pembangunan No Calon Program 

TR. 1 TR. 2 TR. 3 TR. 4 TR. 5 TR. 6 TR. 7 

Total Nilai Ket. 

           

Ketererangan: 
TR. = Kebijakan-kebijakan Pembangnan 
Nilai (Score) untuk keterkaitan calon program: 
- Keterkaitan erat = 2 
- Keterkaitan berimbang (50%) =1 
- Tidak ada kaitan = 0 
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Format: Perumusan Prioritas Program-program pembangunan kabupaten Berdasarkan Kriteria-kriteria yang telah ditentukan 
 

Tingkat Keterkaitan program dengan kriteria yang ditentukan No Program 

Visi/ Misi Tujuan Pemb. Kebijakan dll 

Total Nilai Ket. 

        

Ketererangan: 
Kriteria: 1) Visi/Misi Kabupaten, 2) Tujuan-tujuan Pembangunan, 3) Kebijakan-kebijakan pembangunan, 4) dll 
Nilai (Score) untuk keterkaitan calon program: 
- Keterkaitan erat = 2 
- Keterkaitan berimbang (50%) =1 
- Tidak ada kaitan = 0 
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Format: Kerangka Logis Umum masing-masing program dalam kerangka RPJM 

Tujuan Umum/Visi (overall goal) pembangunan Kabupaten: 

Program 
Strategi (hirarki tujuan) Indikator-indikator 

Maksud/Misi Indikator pencapaian tujuan 
= dampak dari pelaksanaan Renstra SKPD 

Hasil-Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan 
program (Outcomes) 

Indikator pencapaian hasil-hasil program* 

Keluaran program** 
(Outputs) 

Kegiatan-kegiatan pokok program 

Inputs 

Indikator kinerja pelaksanaan proyek-proyek Renstra 
 
Indikator dampak (*=indikator outcome program sebagaimana tersebut di atas) 
Indikator manfaat (benefits) 
Indikator hasil (outcome) 
Indikator keluaran (outputs) 
Indikator proses 
Indikator inputs 

** Diabarkan lebih rinci oleh unt-unit kerja menjadi tujuan dan hasil-hasil dan kegiatan spesifik 
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3.2. Pedoman  Penyusunan  Rencana  Strategis  SKPD/Unit  Kerja  (Renstra SKPD) 
 
3.2.1. Pengertian Renstra SKPD 
Berdasarkan  Inpres  No.  7  tahun  1999,  Perencanaan  Strategis  didefinisikan sebagai proses yang 

berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima  tahun  yang  dituangkan  dalam  

matriks  tahunan.  Renstra  SKPD  harus memperhitungkan  potensi,  peluang  dan  kendala  yang  ada  atau  

mungkin  timbul  serta kewenangan  dan  tugas  pokok  unit  kerja  masing-masing  sesuai  peraturan-

peraturan tentang  Struktur  Organisasi  Perangkat  Kabupaten.  

Rencana  strategis  mengandung  Visi,  Misi,  Tujuan/Sasaran  dan  program  yang  dinilai realistis dan 

mengantisipasi masa depan yang diinginkan.  

 

3.2.2. Maksud Renstra SKPD 
Maksudnya  adalah  untuk  mendorong  terciptanya  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan  yang  baik 

dan  terpercaya.  Disamping  itu  juga  sebagai  prasyarat  utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat 

dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara,  untuk  itu diperlukan  pengembangan  dan 

penerapan  sistem  per encanaan  yang tepat,  jelas  dan  nyata  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  

dan  pembangunan dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  

bertanggungjawab serta bebas dari KKN. 

 

3.2.3. Tujuan Renstra SKPD 
1. Peningkatan  kualitas  perencanaan  disegala  bidang,  baik  perencananan  program/kegiatan  

maupun  perencanaan  penggunaan  sumber  daya  organisasi  instansi, sehingga  dapat  beroperasi  

secara  efisien,  efektif,  konsisten  dengan  tujuan pembangunan  Kabupaten  dan  responsif  

terhadap  aspirasi  masyarakat  dan lingkungannya 

2. Peningkatan akuntabilitas  dan  kredibilitas  instansi  kepada  instansi  yang  lebih tinggi dan 

masyarakat 

3. Mengendalikan  dan  menilai  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  instansi, mendorong instansi 

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan  pembangunan  secara  baik  

sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku 

4. Kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

 
3.2.4. Kedudukan dan Cakupan  Renstra SKPD 
Secara  hukum  perencanaan  strategis  SKPD  mengacu  pada  Inpres  Republik Indonesia No. 7 tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Sedangkan  cakupan  Rencana  Strategis  SKPD  /  Instansi  ini  mencakup  kondisi umum  dan  

permasalahan  yang  dihadapi,  arah  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  untuk meningkatkan  kinerja  aparat  

dan  masyarakat,  program  dan  kegiatan  prioritas  dalam rangka  meningkatkan  kemampuan  otonomi  

daerah  dan  mewujudkan  partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten yang dilengkapi dengan 

indikator kinerja. 

 
3.2.5. Metode dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD 

1. Pembentukan  tim  penyusunan  Renstra  SKPD  (perencanaan  strategis)  oleh  masing-masing 

pimpinan Dinas/ Badan/ Kantor.  

2. Tim  perencana  strategis  menganalisis  mandat  (tugas  pokok  dan  fungsi, kewenangan)  organisasi  

atau  unit  kerja  untuk  mengidentifikasi  tujuan-tujuan pembangunan daerah (RPJM) yang relevan 
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dengan mandat tersebut 

3. Menggali  pemikiran-pemikiran awal pihak internal organisasi atau unit kerja tentang tujuan-tujuan  

masa  depan  organisasi  atau  unit  kerja  dalam  kerangka  RPJM tersebut sebagai masukan untuk, 

4. Merumuskan  tujuan  umum  strategis organisasi  atau  visi  dan  misi    berdasarkan kerangka  

umum  RPJM,  hasil  analisis  mandat  organisasi  (b)  dan  pemikiran-pemikiran awal pihak internal 

organisasi (c). Visi Dinas/unit kerja merupakan jabaran dari  misi  pembangunan Kabupaten yang 

relevan dengan  kewenangan  tugas  dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan. 

5. Identifikasi  dan analisis  kepentingan serta harapan  pihak-pihak eksternal  organisasi melalui 

penilaian usulan-usulan dari bawah , dan dialog-dialog pembangunan, antara lain  hasil  UDKP 

(Musrenbang Kecamatan) (RPTK  dan  RPJMK),  serta  usulan  organisasi-organisasi 

berkepentingan lainnya. (umpan balik untuk reformulasi visi dan misi) 

6. Analisis  kapasitas  internal  organisasi  ,  yakni  kekuatan  dan  kelemahan  sehubungan dengan visi 

dan misi tersebut (umpan balik untuk reformulasi visi dan misi) 

7. Analisis faktor eksternal organisasi, yakni peluang dan hambatan yang berhubungan dengan visi dan 

misi organisasi 

8. Bertolak  dari  hasil-hasil  pembahasan  diatas,  Tim  perencana  strategis  menyusun tujuan-tujuan  

operasional,  berupa  sasaran-sasaran  dan  hasil-hasil  yang  relevan dan mungkin  tercapai  selama  

periode  1-5  tahun,  yang  memanfaatkan  kekuatan organisasi dan peluang-peluang yang 

teridentifikasi 

9. Identifikasi dan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan, misi dan visi (umpan 

balik untuk reformulasi dan penetapan prioritas sasaran, tujuan) 

10. Merumuskan  kegiatan-kegiatan  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  tersebut  dengan fokus  pada  

misi  dan  tujuan-tujuan  prioritas  organisasi,  issu-issu  strategis  Kabupaten serta  

mempertimbangkan  issu-issu  strategis  nasional  yang  relevan  dengan organisasi/unit kerja yang 

bersangkutan 

11. Menentukan indikator  kinerja  organisasi  atau  unit kerja pada  setiap  tingkatan  yang meliputi  

input-proses-keluaran(output)-hasil-hasil (outcomes)-manfaat  (benefits)- dampak (impacts) 

12. Menyusun  draft Renstra  sebagai bahan diskusi dan  verifikasi  konsistensinya dengan RPJM,  serta  

penyempurnaan  bersama  pihak-pihak  berkepentingan  (pimpinan instansi/ unit kerja, Bappeda, 

unsur stakeholder) 

13. Pengesahan Renstra SKPD dengan SK Bupati. Renstra  SKPD/Unit  Kerja  pada  setiap  akhir  tahun  

anggaran  harus  dievaluasi pencapaian  kinerja sebagai  bahan  laporan  pertanggungjawaban kepada  

Bupati  dengan menggunakan format EK1, EK2 dan EK3. 
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Format: Matriks Rencan Kegiatan Dinas tahun ............ dari 5 tahun 
 

Visi Misi Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja 
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Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-1)  
Instansi : 
Tahun : 

No Program Kegiatan 
Kelompok 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
Kelompok 

Indikator Kinerja 
(%) 

Bobot Kelompok 
Indikator Kinerja 

(%) 

Nilai Capaian 
Kelompok Indikator 

Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 



 70 

Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-2)  
Instansi : 
Tahun : 

No Kebijaksanaan Program Kegiatan Nilai Capaian 
Kegiatan (%) Bobot Kegiatan (%) Nilai Capaian Akhir 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 
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Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-3)  
Instansi : 
Tahun : 

No Kebijaksanaan Program Nilai Capaian 
Program (%) Bobot Program (%) Nilai Capaian Akhir 

Program 

1 2 3 4 5 6 
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3.3. Pedoman  Penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan 
 
3.3.1. Pengertian RPJM/Kec 
Berdasarkan  Inpres  No.  7  tahun  1999,  Perencanaan  Strategis  didefinisikan sebagai proses yang 

berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima  tahun  yang  dituangkan  dalam  

matriks  tahunan.  RPJM/Kec  harus memperhitungkan  potensi,  peluang  dan  kendala  yang  ada  atau  

mungkin  timbul  serta kewenangan  dan  tugas  pokok  unit  kerja  masing-masing  sesuai  peraturan-

peraturan tentang  Struktur  Organisasi  Perangkat  Kecamatan.  

RPJM/Kec  mengandung  Visi,  Misi,  Tujuan/Sasaran  dan  program  yang  dinilai realistis dan 

mengantisipasi masa depan yang diinginkan.  

 

3.3.2. Maksud RPJM/Kec 
Maksudnya  adalah  untuk  mendorong  terciptanya  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan  yang  baik 

dan  tepercaya. Disamping  itu  juga  sebagai  prasyarat  utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara,  untuk  itu diperlukan  pengembangan  dan penerapan  

sistem  perencanaan  yang tepat,  jelas  dan  nyata  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  

pembangunan dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggungjawab 

serta bebas dari KKN. 

 

3.3.3. Tujuan RPJM/Kec 
1. Peningkatan  kualitas  perencanaan  disegala  bidang,  baik  perencananan  program/kegiatan  

maupun  perencanaan  penggunaan  sumber  daya  organisasi  instansi, sehingga  dapat  beroperasi  

secara  efisien,  efektif,  konsisten  dengan  tujuan pembangunan  Kecamatan  dan  responsif  

terhadap  aspirasi  masyarakat  dan lingkungannya 

2. Peningkatan akuntabilitas  dan  kredibilitas  instansi  kepada  instansi  yang  lebih tinggi dan 

masyarakat 

3. Mengendalikan  dan  menilai  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  instansi, mendorong instansi 

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan  pembangunan  secara  baik  

sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku 

4. Kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

 
3.3.4. Kedudukan dan Cakupan  RPJM/Kec 
Secara  hukum  RPJM/Kec  mengacu  pada  UU25/2004 tentang Prenecanaan Pemerintah 

Sedangkan  cakupan  RPJM/Kec  ini  mencakup  kondisi umum  dan  permasalahan  yang  dihadapi,  arah  

kebijakan  pemerintah  Kecamatan untuk meningkatkan  kinerja  aparat  dan  masyarakat,  program  dan  

kegiatan  prioritas  dalam rangka  meningkatkan  kemampuan  otonomi  daerah  dan  mewujudkan  

partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan yang dilengkapi dengan indikator kinerja. 

 
3.3.5. Metode dan Tahapan Penyusunan RPJM/Kec 

1. Pembentukan  tim  penyusunan  RPJM/Kec oleh  masing-masing bidang pemerintahan kecamatan.  

2. Tim  perencana  strategis  menganalisis  mandat  (tugas  pokok  dan  fungsi, kewenangan)  organisasi  

atau  unit  kerja  untuk  mengidentifikasi  tujuan-tujuan pembangunan daerah (RPJM) yang relevan 

dengan mandat tersebut 

3. Menggali  pemikiran-pemikiran awal pihak internal organisasi atau unit kerja tentang tujuan-tujuan  

masa  depan  organisasi  atau  unit  kerja  dalam  kerangka  RPJM tersebut sebagai masukan untuk, 

4. Merumuskan  tujuan  umum  visi  dan  misi berdasarkan kerangka  umum  RPJM/Kab,  hasil  
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analisis  mandat  kecamatan (b)  dan  pemikiran-pemikiran awal pihak internal organisasi dan tugas  

dan fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan. 

5. Identifikasi  dan analisis  kepentingan serta harapan  pihak-pihak eksternal  seperti pemerintah desa 

melalui penilaian usulan-usulan dari bawah , dan dialog-dialog pembangunan, antara lain  hasil  

(Musrenbang Desa) (RPTK  dan  RPJM/Desa),  serta  usulan  organisasi-organisasi berkepentingan 

lainnya. (umpan balik untuk reformulasi visi dan misi) 

6. Analisis  kapasitas  internal  struktur kecamatan,  yakni  kekuatan  dan  kelemahan  sehubungan 

dengan visi dan misi tersebut (umpan balik untuk reformulasi visi dan misi) 

7. Analisis faktor eksternal kecamatan, yakni peluang dan hambatan yang berhubungan dengan visi dan 

misi kecamatan; 

8. Bertolak  dari  hasil-hasil  pembahasan  diatas,  tim  RPJM/Kec  menyusun tujuan-tujuan  

operasional,  berupa  sasaran-sasaran  dan  hasil-hasil  yang  relevan dan mungkin  tercapai  selama  

periode  1-5  tahun,  yang  memanfaatkan  kekuatan kecamatan dan peluang-peluang yang 

teridentifikasi 

9. Identifikasi dan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan, misi dan visi (umpan 

balik untuk reformulasi dan penetapan prioritas sasaran, tujuan) 

10. Merumuskan  kegiatan-kegiatan  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  tersebut  dengan fokus  pada  

misi  dan  tujuan-tujuan  prioritas  kecamatan,  isu-isu  strategis  Kabupaten yang terkait dengan 

Kecamatan, serta  mempertimbangkan  isu-isu  strategis  nasional  yang  relevan dengan Kecamatan 

yang bersangkutan 

11. Menentukan indikator  kinerja  kecamatan  pada  setiap  tingkatan  yang meliputi  input-proses-

keluaran(output)-hasil-hasil (outcomes)-manfaat  (benefits)- dampak (impacts) 

12. Menyusun  draft RPJM/Kec sebagai bahan diskusi dan  verifikasi  konsistensinya dengan 

RPJM/Desa dan dokumen perencanaan yang lain,  serta  penyempurnaan  bersama  pihak-pihak  

berkepentingan  (pimpinan instansi/ unit kerja, Bappeda, unsur stakeholder) 

13. Pengesahan RPJM/Kec dengan SK Bupati. RPJM/Kec  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran  harus  

dievaluasi pencapaian  kinerja sebagai  bahan  laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan 

menggunakan format EK1, EK2 dan EK3.  
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Format: Matriks Rencan Kegiatan Kecamatan tahun ............ dari 5 tahun 
 

Visi Misi Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja 
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Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-1)  
Kecamatan : 
Tahun : 

No Program Kegiatan 
Kelompok 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
Kelompok 

Indikator Kinerja 
(%) 

Bobot Kelompok 
Indikator Kinerja 

(%) 

Nilai Capaian 
Kelompok Indikator 

Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 
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Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-2)  
Kecamatan : 
Tahun : 

No Kebijaksanaan Program Kegiatan Nilai Capaian 
Kegiatan (%) Bobot Kegiatan (%) Nilai Capaian Akhir 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 
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Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-3)  
Kecamatan : 
Tahun : 

No Kebijaksanaan Program Nilai Capaian 
Program (%) Bobot Program (%) Nilai Capaian Akhir 

Program 

1 2 3 4 5 6 
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3.4. Pedoman  Penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desa 
 
3.4. Pedoman  Penyusunan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Desaamatan 
 
3.4.1. Pengertian RPJM/Desa 
Berdasarkan  Inpres  No.  7  tahun  1999,  Perencanaan  Jangka Menengah  didefinisikan sebagai proses yang 

berorientasi pada hasil-hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima  tahun  yang  dituangkan  dalam  

matriks  tahunan.  RPJM/Desa  harus memperhitungkan  potensi,  peluang  dan  kendala  yang  ada  atau  

mungkin  timbul  serta kewenangan  dan  tugas  pokok sesuai  peraturan-peraturan tentang  Struktur  

Organisasi  Perangkat  Desa.  

RPJM/Desa  mengandung  Visi,  Misi,  Tujuan/Sasaran  dan  program  yang  dinilai realistis dan 

mengantisipasi masa depan yang diinginkan.  

 

3.4.2. Maksud RPJM/Desa 
Maksudnya  adalah  untuk  mendorong  terciptanya  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintahan  yang  baik 

dan  tepercaya. Disamping  itu  juga  sebagai  prasyarat  utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam 

mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara,  untuk  itu diperlukan  pengembangan  dan penerapan  

sistem  perencanaan  yang tepat,  jelas  dan  nyata  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  

pembangunan dapat  berlangsung  secara  berdaya  guna,  berhasil  guna,  bersih  dan  bertanggungjawab 

serta bebas dari KKN. 

 

3.4.3. Tujuan RPJM/Desa 
1. Peningkatan  kualitas  perencanaan  disegala  bidang,  baik  perencananan  program/kegiatan  

maupun  perencanaan  penggunaan  sumber  daya  organisasi  instansi, sehingga  dapat  beroperasi  

secara  efisien,  efektif,  konsisten  dengan  tujuan pembangunan  Desa  dan  responsif  terhadap  

aspirasi  masyarakat  dan lingkungannya 

2. Peningkatan akuntabilitas  dan  kredibilitas  instansi  kepada  instansi  yang  lebih tinggi dan 

masyarakat 

3. Mengendalikan  dan  menilai  pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  instansi, mendorong instansi 

pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan  pembangunan  secara  baik  

sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku 

4. Kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan 

 
3.4.4. Kedudukan dan Cakupan  RPJM/Desa 
Secara  hukum  RPJM/Desa  mengacu  pada  UU25/2004 tentang Perencanaan Pemerintah 

Sedangkan  cakupan  RPJM/Desa  ini  mencakup  kondisi umum  dan  permasalahan  yang  dihadapi,  arah  

kebijakan  pemerintah  Desa untuk meningkatkan  kinerja  aparat  dan  masyarakat,  program  dan  kegiatan  

prioritas  dalam rangka  meningkatkan  kemampuan  otonomi  daerah  dan  mewujudkan  partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan Desa yang dilengkapi dengan indikator kinerja. 

 
3.4.5. Metode dan Tahapan Penyusunan RPJM/Desa 

1. Pembentukan  tim  penyusunan  RPJM/Desa oleh  Kepala Desa.  

2. Tim  perencana  strategis  menganalisis  mandat  (tugas  pokok  dan  fungsi, kewenangan)  organisasi  

atau  unit  kerja  untuk  mengidentifikasi  tujuan-tujuan pembangunan daerah (RPJM) yang relevan 

dengan mandat tersebut 

3. Menggali  pemikiran-pemikiran awal pihak internal organisasi atau unit kerja tentang tujuan-tujuan  
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masa  depan  organisasi  atau  unit  kerja  dalam  kerangka  RPJM tersebut sebagai masukan untuk, 

4. Merumuskan  tujuan  umum  visi  dan  misi berdasarkan kerangka  umum  RPJM/Kab,  hasil  

analisis  mandat  Desa (b)  dan  pemikiran-pemikiran awal pihak internal organisasi dan tugas  dan 

fungsi organisasi/unit kerja yang bersangkutan. 

5. Identifikasi  dan analisis  kepentingan serta harapan  pihak-pihak eksternal  seperti pemerintah desa 

melalui penilaian usulan-usulan dari bawah , dan dialog-dialog pembangunan, antara lain  hasil  

(Musrenbang Desa) (RPTK  dan  RPJM/Desa),  serta  usulan  organisasi-organisasi berkepentingan 

lainnya. (umpan balik untuk reformulasi visi dan misi) 

6. Analisis  kapasitas  internal  struktur Desa,  yakni  kekuatan  dan  kelemahan  sehubungan dengan 

visi dan misi tersebut (umpan balik untuk reformulasi visi dan misi) 

7. Analisis faktor eksternal Desa, yakni peluang dan hambatan yang berhubungan dengan visi dan misi 

Desa; 

8. Bertolak  dari  hasil-hasil  pembahasan  diatas,  tim  RPJM/Desa  menyusun tujuan-tujuan  

operasional,  berupa  sasaran-sasaran  dan  hasil-hasil  yang  relevan dan mungkin  tercapai  selama  

periode  1-5  tahun,  yang  memanfaatkan  kekuatan Desa dan peluang-peluang yang teridentifikasi 

9. Identifikasi dan analisis faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan, misi dan visi (umpan 

balik untuk reformulasi dan penetapan prioritas sasaran, tujuan) 

10. Merumuskan  kegiatan-kegiatan  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  tersebut  dengan fokus  pada  

misi  dan  tujuan-tujuan  prioritas  Desa,  isu-isu  strategis  Kabupaten yang terkait dengan Desa, 

serta  mempertimbangkan  isu-isu  strategis  nasional  yang  relevan dengan Desa yang bersangkutan 

11. Menentukan indikator  kinerja  Desa  pada  setiap  tingkatan  yang meliputi  input-proses-

keluaran(output)-hasil-hasil (outcomes)-manfaat  (benefits)- dampak (impacts) 

12. Menyusun  draft RPJM/Desa sebagai bahan diskusi dan  verifikasi  konsistensinya dengan 

RPJM/Desa dan dokumen perencanaan yang lain,  serta  penyempurnaan  bersama  pihak-pihak  

berkepentingan  (pimpinan instansi/ unit kerja, Bappeda, unsur stakeholder) 

13. Pengesahan RPJM/Desa dengan SK Bupati. RPJM/Desa  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran  harus  

dievaluasi pencapaian  kinerja sebagai  bahan  laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dengan 

menggunakan format EK1, EK2 dan EK3.  
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Format: Matriks Rencan Kegiatan Desa tahun ............ dari 5 tahun 
 

Visi Misi Tujuan Sasaran Program Kegiatan Indikator Kinerja 
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Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-1)  
Desa : 
Tahun : 

No Program Kegiatan 
Kelompok 
Indikator 
Kinerja 

Capaian 
Kelompok 

Indikator Kinerja 
(%) 

Bobot Kelompok 
Indikator Kinerja 

(%) 

Nilai Capaian 
Kelompok Indikator 

Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 
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Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-2)  
Desa : 
Tahun : 

No Kebijaksanaan Program Kegiatan Nilai Capaian 
Kegiatan (%) Bobot Kegiatan (%) Nilai Capaian Akhir 

Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 
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Formulir: Evaluasi Kinerja Kegiatan (Formulir EK-3)  
Instansi : 
Tahun : 

No Kebijaksanaan Program Nilai Capaian 
Program (%) Bobot Program (%) Nilai Capaian Akhir 

Program 

1 2 3 4 5 6 
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BAB IV  

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN PARTISIPAT IF  
TAHUNAN KABUPATEN OKI  

 
Tahapan  perencanaan  tahunan  Kabupaten  OKI  merupakan  rangkaian  proses  kegiatan  yang  bertingkat  

dan  bertahap  sesuai  dengan  kewenangan  masing-masing tingkatan  selama  kurun  waktu  satu  tahun  

dalam  rangka  penyusunan  RKPD  dan APBD.  Disamping  itu  proses  perencanaan  tahunan  di  tingkat  

desa  dan  kecamatan penting  juga  sekaligus  dirumuskan  rencana kegiatan  untuk  jangka  waktu  3  œ  5 

tahun.  

Hal  ini  dilaksanakan  pada  tahun  terakhir  masa  berlaku  RPJM  tahun  sebelumnya.  

Proses  ini  menjadi  penting  agar  kecenderungan  yang  terjadi  ditingkat  desa  dan kecamatan juga akan 

menjadi salah satu input penting bagi proses penyusunan RPJM/Kab dan RPJM periode berikutnya. Juga 

dimaksudkan agar proses perencanaan tahunan selanjutnya  dalam  jangka  waktu  3  atau  5  tahun  tersebut  

merupakan  kegiatan  review dan  penyesuaian  usulan  yang  sudah  dibuat  dan  dituangkan  dalam  RPJMD 

(Rencana Pembangan  Jangka  Menengah  Desa)  dan  RPJMK  (Rencana  Pembangunan  Jangka  

Menengah Kecamatan). 

Mengacu  kepada  kerangka  hukum  yang  ada  dan  hasil  lokakarya  tingkat Kabupaten OKI tentang 

tahapan perencanaan pembangunan Kabupaten, ditetapkan bahwa tingkatan perencanaan partisipatif tahunan 

Kabupaten OKI meliputi: 

� Pelaksanaan Musbangdes (Musrenbang Desa) 

� Pelaksanaan Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan)Partisipatif 

� Pelaksanaan Musrenbang (Kabupaten) Partisipatif 

� Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

� Penyusunan APBD 

 

Pada  Bab  ini  akan  diuraikan  tentang  pedoman  pelaksanaan  Musbangdes (Musrenbang Desa), 

pelaksanaan Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan) Partisipatif, pelaksanaan Musrenbang (Kabupaten) 
Partisipatif, dan pedoman penyusunan RKPD. Sedangkan panduan  yang  mengatur  tentang  penyusunan  

APBD tidak dituangkan dalam buku pedoman ini. 

 
4.1. Pedoman Pelaksanaan Musbangdes (Musrenbang Desa) 
 
4.1.1. Maksud dan Tujuan 
A. Maksud 

Musbangdes (Musrenbang Desa)  merupakan  musyawarah  pembangunan  secara  partisipatif yang  

melibatkan  seluruh  unsur  masyarakat  dari  dusun  guna  merumuskan program-program  pembangunan 

desa/kelurahan dengan  cara  menemukenali permasalahan,  penyebab,  potensi  dan tindakan  yang  layak 

untuk  mengatasi  

masalah tersebut. 

B. Tujuan 

Musbangdes (Musrenbang Desa) dilaksanakan dengan tujuan, antara lain : 

� Memahami situasi dan kondisi  kehidupan di Desa/Kelurahan secara cepat dan mudah 

� Mendapatkan  sejumlah  permasalahan  berbagai  bidang  pembangunan dengan  menemukenali,  

menganalisis  dan  menentukan  permasalahan pokok yang dihadapi 
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� Menentukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi 

� Merumuskan rencana, program dan kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan  kebutuhan  

masyarakat  sebagai  bahan  Penyusunan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan 

bahan UDKP (Musrenbang Kecamatan) Partisipatif. 

 

4.1.2. Unsur Masyarakat Yang Dilibatkan 
Musbang  Desa/Kelurahan  dilaksanakan  oleh  LKMD  atau  Pemerintah  

Desa/Kelurahan  yang  melibatkan  seluruh  unsur  kelompok  masyarakat,  antara  

lain: 

� LKMD/ BPD 

� Kelompok Majelis Taklim 

� Kelompok NTAADP 

� PKK 

� Kelompok P3A 

� Kelompok UPPKD 

� Karang Taruna 

� Kelompencapir 

� Kelompok Kesenian/Olah Raga 

� Kelompok Guru/Sekolah 

� Bidan/Perawat Desa 

� Lembaga Ekonomi Desa (KSP, UED-SP) 

� Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa/Kelurahan 

� Anggota DPRD yang berdomisili di desa/kelurahan 

� LSM  yang  berdomisili  dan  LSM  yang  melaksanakan  kegiatan  di desa/kelurahan yang 

bersangkutan 

� TPA 

� Kelompok Pecinta Alam 

� Aparatur yang berdomisili di desa/kelurahan 

 
4.1.3. Output/Keluaran yang diharapkan 

� Adanya  Rencana  Kerja Pemerintah  Desa/Kelurahan  (RKPD)  dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/kel)   

� Adanya Program Kerja Desa/Kelurahan 

 
4.1.4. Jadwal dan Pelaksanaan 
Musbang Desa/Kelurahan  dilaksanakan  sekitar bulan Januari  s/d  Pebruari  setiap tahunnya di masing-

masing desa/kelurahan. 

 
4.1.5. Langkah Pelaksanaan 
A. Tahap Persiapan: 

1. Sosialisasi  tentang  perencanaan  partisipatif  kepada  masyarakat desa/kelurahan.  Dalam  

melaksanakan  sosialisasi  Tim  Posko  P3MD Desa/Kelurahan didampingi oleh Tim Posko UDKP 

(Musrenbang Kecamatan) Kecamatan 

2. Pembentukan  Tim  Posko  P3MD  Desa/Kelurahan.  Tim  Posko beranggotakan  3  s/d  6  orang  

yang  terdiri  dari  unsur  Pemandu  P3MD Desa/Kelurahan  serta  dari  unsur  masyarakat  yang  

ditetapkan  melalui suatu  Keputusan  Kepala  Desa/Kelurahan.  Tim  Posko  melaksanakan tahapan  
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kegiatan  dalam  proses  persiapan  musbangdes (Musrenbang Desa)  sesuai  dengan urutan berikut, 

3. Melakukan  proses  inventarisasi  data  dan  informasi  dari  Kecamatan  dan Dinas/Instansi  

Kabupaten  tentang : 

a. Proyek/ kegiatan tahun lalu dan tahun berjalan 

b. Proyek/ kegiatan yang tidak lolos seleksi 

c. Proyek/  kegiatan  yang  telah  disepakati  tetapi  belum  tertuang  pada APBD 

4. Pertemuan  di  masing-masing  dusun  dan  kelompok  (musbangdus)  untuk menggali permasalahan, 

faktor penyebab masalah, potensi serta tindakan yang layak untuk mengatasi masalah dan 

dituangkan dalam Format A1.  

5. Menginventarisir  dan  merekap  hasil  pertemuan  masyarakat  di  tingkat dusun untuk dibahas pada 

Musbangdes (Musrenbang Desa). 

6. Menetapkan  jadwal  pelaksanaan  musbangdes (Musrenbang Desa)  dan  menyampaikan undangan  

kepada  peserta  serta  mengumumkan  melalui  masjid/papan pengumuman/ media lain tentang 

adanya Musbangdes (Musrenbang Desa).  

7. Menetapkan  pemandu  pelaksanaan  Musbangdes (Musrenbang Desa) yang  terdiri  dari  1 orang  

Pemandu Utama dan  3  orang  Pemandu  Kelompok  yaitu  Kelompok Perencanaan  Pembangunan  

I  (Ekonomi),  kelompok  Perencanaan Pembangunan  II  (Sosial  budaya)  dan  kelompok  

Perencanaan Pembangunan III (Fisik Prasarana) 

8. Pemandu  yang telah  ditetapkan oleh  Tim Posko mempersiapkan material atau  alat  tulis,  format  

Musbang  (Format  A2,  A3,  A4  dan  A5)  serta mempersiapkan  susunan acara Musbangdes 

(Musrenbang Desa). 

 
B. Tahap Pelaksanaan: 

1. Pembukaan oleh Kepala Desa/Lurah 

2. Pengarahan dari  Camat yang meliputi penjelasan  tentang arah kebijakan pembangunan  jangka  

menengah  serta  arah  prioritas  program pembangunan di wilayah kecamatan yang tertuang dalam 

RPJM.  

3. Pemandu  utama  menyampaikan  hasil  evaluasi  musbangdes (Musrenbang Desa)  tahun  lalu 

dengan  menggunakan  Format  A2  untuk  mengetahui  kegiatan  yang sudah/belum  direalisasikan  

dan  menawarkan  kepada  peserta  tentang permasalahan dari masyarakat yang belum terakomodasi 

untuk ditambah. 

4. Diskusi  kelompok  yang  terdiri  dari  3  yaitu  Kelompok  Perencanaan Pembangunan  I,  Kelompok  

Perencanaan  Pembangunan  II dan  Kelompok Perencanaan  Pembangunan  III,  dan  dipimpin  oleh  

seorang  Pemandu Kelompok dengan agenda kegiatan: 

a. Menyepakati  kriteria  serta bobot  nilai yang akan  dipergunakan dalam pemeringkatan  

masalah.  Kriteria  pemeringkatan  yang  digunakan antara lain adalah: 

i. Dirasakan oleh orang banyak 

ii.  Obyek masalah yang disampaikan sangat parah 

iii.  Menghambat peningkatan pendapatan 

iv. Masalahnya sering terjadi 

v. dan lain-lain 

vi. Kriteria  yang  digunakan  dapat  disesuaikan  dengan    kondisi desa/kelurahan yang 

bersangkutan. Nilai  bobot kriteria 1 s/d 5 atau 1 s/d  10.  Contoh  pemakaian  

kriteria  1  s/d  5  untuk  indikator  —sering terjadi“: 

vii. Nilai 5 : sangat sering terjadi 

viii.  Nilai 4 : cukup sering terjadi 
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ix. Nilai 2 : jarang terjadi 

x. Nilai 1 : tidak pernah terjadi 

5. Melakukan pemeringkatan dengan menggunakan Format  A3. masalah yang diperingkat adalah : 

a. Masalah tahun lalu yang belum dilaksanakan 

b. Masalah baru yang muncul dalam pelaksanaan Musbangdes (Musrenbang Desa). 

c. Presentasi  hasil  kerja  kelompok  dalam  diskusi  pleno  untuk penyempurnaan 

6. Peserta  menyepakati  calon  RKPD,  serta  calon  Tim  Perumus  RKPD  dan RPJMD  yang    terdiri  

dari  wakil  masyarakat,  pemandu,  aparat desa/kelurahan yang didampingi oleh tim Posko UDKP 

(Musrenbang Kecamatan) Kecamatan 

7. Menyepakati  calon  peserta  diskusi  UDKP (Musrenbang Kecamatan) Kecamatan  sesuai  dengan 

bidang yang diikutinya. Calon peserta diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan) terdiri dari: 

a. Unsur LKMD/ BPD/Kepala Desa/ Lurah 

b. Unsur pemandu/ Tim Posko P3MD Desa/Kelurahan 

c. Utusan kelompok masyarakat/ stakeholders yang memahami 

 
C.  Tahap Pasca Musbandes/Kel 

1. Tim  Posko  P3MD  Desa/Kelurahan  mendokumentasikan  hasil Musbangdes (Musrenbang Desa)   

sebagai  bahan  penyusunan RKPD , RPJMD  dan Agenda Desa/Kelurahan 

2. Tim Posko P3MD Desa/Kelurahan menyampaikan RKPD kepada Camat cq. Kasi PMD Kecamatan 

sebagai bahan pembahasan Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan).  

3. RKPD  yang  dibiayai  dengan  swadaya  dan  kemitraan  (dengan  swasta), dituangkan  kedalam  

Program  Kerja  Tahunan  Desa/Kelurahan  yang bersangkutan. 

4. RKPD ditempelkan/diumumkan di Kantor Desa. 
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Gambar 6: Skema Proses Musbangdes (Musrenbang Desa) 
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FORMAT A1 : PRA MUSBANGDES (Musrenbang Desa)  KELOMPOK  MASYARAKAT DUSUN (INVENTARISASI 
MASALAH) TAHUN …..……  
 
DUSUN : 
DESA/KELURAHAN : 
TANGGAL : 
 

No MASALAH PENYEBAB TINDAKAN YANG LAYAK/KEGIATAN YA NG 
DIHARAPKAN 

    

 
Catatan : Calon peserta Msbang 
 
1. 
2.                                                                                                                                                  ................................................................... 
                                                                                                                                                      Kepala Dusun 
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FORMAT A2 : EVALUASI HASIL MUSBANGDES (Musrenbang Desa) TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN ........ s/d ............) 
 
DESA/KELURAHAN : 
Kec. : 
Kabupaten : 
Tanggal : 

Dilaksanakan Ditampung dalam 
Rakorang 

No Masalah Penyebab Potensi Tindakan yang 
layak 

Sudah Belum Sudah Belum 

Kegiatan Selanjutnya 

          

No Masalah Penyebab Potensi Tindakan yang 
layak 
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FORMAT A3 : PEMERINGKATAN USUL HASIL MUSBANG DENGAN  METODE P3MD TAHUN ........ s/d ............ 
DESA/KELURAHAN : 
Kec. : 
Kabupaten : 
 
Bidang Perencanaan:................. 

Kriteria dan Nilai Pembobotan NO Masalah 

Dirasakan 
oleh orang 
banyak 

Sangat parah Menghambat 
peningkatan 
pendapatan 

Sering terjadi Kriteria 
lainnya 

Jumlah 
nilai 

Urutan 
peringkat 
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FORMAT A4 : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  (RKPD)  
TAHUN : 
DESA : 
KECEMATAN: 
 
Bidang : Perencenaan ................. 

Sifat No Sektor/Sub 
Sektor/Proyek/Kegiatan 

Lokasi 
B R L 

Volume Perkiraan 
Biaya 

Sumber 
Biaya 

Sasaran/Manfaat Penanggung 
Jawab 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
                                                                                                                                                                            Kepala Desa/Lurah 
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FORMAT A4 : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DES A (RPJMD) SAMPAI TAHUN ........... 
DESA: 
KECAMATAN : 
KABUPATEN : 
 
Bidang : Perencenaan ................. 

Sifat No Sektor/Sub 
Sektor/Proyek/Kegiatan 

Lokasi 
   

Volume Perkiraan 
Biaya 

Sumber 
Biaya 

Sasaran/Manfaat Penanggung 
Jawab 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                          Kepala Desa/Lurah 
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AGENDA PEMBANGUNAN DESA TAHUN ................... 
DESA 
KECAMATAN 
TAHUN 
 
Bidang Perencanaan 

No Kegiatan Penanggung Jawab Keterangan 
(1. Swadaya, 2. Kemitraan, 3. Pemerintah) 

    

                                                                                                                                        Kepala Desa/Lurah 
 
                                                                                                                                         (..........................) 
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4.2. Pedoman Pelaksanaan Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan) Partisipatif 
 
4.2.1. Maksud dan Tujuan 

A. Maksud 

Diskusi  UDKP(Musrenbang Kecamatan) Kecamatan,  merupakan  tindak  lanjut  dari  Musbang  

Desa/ Kelurahan  secara  partisipatif  di  tingkat  Kecamatan  untuk  memadukan permasalahan  

dan  kebutuhan  masyarakat  (yang  berasal  dari  Musbang) dengan  usulan  program  

Dinas/Instansi  Kecamatan  secara  terpadu  dan terkontrol 

B. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan) adalah sbb : 

1. Menginventarisasi  usulan  program-program  yang  dihasilkan  dalam Musbang 

Desa/Kelurahan untuk dipadukan  dengan usulan Dinas/Instansi Kecamatan. 

2. Merumuskan rencana program  dan usulan tindakan  yang layak  dilakukan  

pada tingkat Kecamatan 

 
4.2.2. Unsur-unsur Yang Dilibatkan 
Diskusi  UDKP (Musrenbang Kecamatan)  Kecamatan,  melibatkan  unsur  dari  Desa/Kelurahan  di  wilayah 

Kecamatan yang bersangkutan dan  pihak instansi tingkat Kecamatan serta  pihak lain yang berkepentingan 

dengan pelaksanaan Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan). Unsur tersebut, antara lain: 

� Utusan  Desa/Kelurahan  yang  telah  ditetapkan/disepakati  dalam  Musrenbang (misal : Kepala 

Desa, BPD, LKMD, Tokoh/Wakil Perempuan) 

� Institusi  tingkat  Kecamatan,  yaitu  Dinas/Instansi/  lembaga  pemerintah tingkat kecamatan 

� Organisasi  sosial  kemasyarakatan,  organisasi  pemuda,  organisasi  profesi, LSM, Perguruan 

Tinggi, dll 

� Anggota DPRD yang berdomisili di Kecamatan yang bersangkutan 

� Instansi  tingkat  kabupaten  yang  berkepentingan,  seperti  Bappeda,  Bagian Penyusunan  Program,  

Dinas  Kimpraswil,  BPMPP  (Badan  Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan), 

Bagian Pemerintahan Desa, dan dinas instansi terkait. 

 
4.2.3. Output/Keluaran Yang diharapkan 

� Adanya  usulan  program  pembangunan  yang  terpadu  dalam  satu  wilayah  

� Kecamatan  yang  meliputi  Rencana  Pembangunan  Tahunan  Kecamatan (RPTK) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan (RPJMKec) 

� Tersedianya  data  (usulan  program)  sebagai  bahan  penyusunan  program pembangunan tahunan 

dan jangka menengah Kabupaten. 

� Adanya  Program  Kerja  yang  mendukung  kebutuhan  masyarakat  banyak  di wilayahnya. 

 
4.2.4. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan 
Diskusi  UDKP (Musrenbang Kecamatan)  dilaksanakan  sekitar  bulan  Maret  -  April  setiap  tahunnya  di 

Kecamatan yang bersangkutan. 

 
4.2.5 Langkah Pelaksanaan 
A. Tahap Persiapan: 

1. Tim Posko P3MD Kecamatan menghimpun/ menginventarisir semua RKPD yang disampaikan oleh 

desa/kelurahan dan  usulan  program yang  berasal dari Dinas/ Instansi yang ada di Kecamatan. 

2. Tim Posko P3MD kecamatan mengumpulkan informasi sbb: 
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a. Evaluasi hasil Musrenbang tahun lalu   

b. Daftar  proyek/kegiatan  yang  akan  atau  sudah  dilaksanakan  pada tahun bersangkutan 

dimasukkan ke Format F2 

c. Evaluasi  usulan  desa/kelurahan  yang  sudah  dilaksanakan  melalui swadaya masyarakat 

RPJMK/RPTK Tunda 

3. RKPD  desa/kelurahan  dan  usulan  program  dinas/instansi  kecamatan tersebut  dituangkan  

kedalam  Format  F1  (format  Rekapitulasi  RKPD desa/kelurahan dan usulan program 

dinas/instansi kecamatan) 

4. Kegiatan-kegiatan  yang  dibiayai  dengan  dana  swadaya  dan  kemitraan (swasta/pihak lain) dari  

format F1, dituangkan ke dalam format F3 untuk dijadikan bahan Agenda Kecamatan. 

5. Kegiatan  RPTK tahun  lalu yang tidak lolos  seleksi Musrenbang (Kabupaten),  dituangkan 

kedalam  format  F4  untuk  dijadikan  bahan  diskusi  UDKP (Musrenbang Kecamatan),  dan  

kegiatan yang  sudah  disepakati  pada  Musrenbang (Kabupaten) tahun  lalu  tetapi  belum 

ditampung dalam APBD, dituangkan kedalam format F5 untuk  dibahas. 

6. Tim  Posko  P3MD  Kecamatan  mengadakan  r apat  untuk  melakukan penyaringan  awal  terhadap 

F1    (kegiatan  yang  dilaksanakan  secara swadaya  dan  kemitraan  dengan  pemerintah/pihak  lain)  

dengan menggunakan  format  F3.  Dari  hasil  penyaringan  awal,  usulan  kegiatan dipilah kedalam 

3 bentuk/daftar, yaitu : 

a. Daftar usulan calon RPTK yang akan dibahas dalam diskusi UDKP (Musrenbang 

Kecamatan) (F4) 

b. Daftar  usulan  yang  bisa  dibiayai  secara  swadaya  oleh  masyarakat desa/kelurahan  (F3)  

dan  dikembalikan  kepada  desa/kelurahan pengusul. 

c. Daftar  kegiatan/proyek  yang  akan  dilaksanakan  pada  tahun  yang bersangkutan (sesuai 

bidang pembangunan) 

7. Penentuan  calon  kriteria  dan  bobot  nilai  usulan/kegiatan  di  masing-masing  bidang/kelompok  

diskusi.  Kriteria  harus  sesuai  dengan  aspirasi masyarakat dan kebijakan daerah, antara lain: 

a. Jumlah orang atau prosentase yang mendapat manfaat 

b. Keterkaitan program antar desa/kelurahan 

c. Kontribusi terhadap program strategis kecamatan 

d. Untuk pemberian bobot, diusulkan rentang nilai antara 1 s/d 5 atau 1 s/d 10 

8. Tim  Posko  menetapkan  jadwal  pelaksanaan  diskusi  UDKP (Musrenbang Kecamatan) serta  

susunan acara diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan) dan menentukan calon pemandu utama dan 

pemandu masing-masing bidang kelompok diskusi 

9. Tim  Posko  P3MD  Kecamatan  mengeluarkan  undangan  bagi  peserta  

Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan). 

 
B. Tahap Pelaksanaan: 

1. Pembukaan oleh Camat 

2. Pengarahan  dari  Tim  Kabupaten  yang  meliputi  Bappeda  dan  BPMPP dengan  materi  

penyampaian  meliputi  arah  kebijakan  pembangunan jangka  menengah,  program  prioritas  

pembangunan  yang  meliputi program dan sektor serta arah pengembangan wilayah yang diinginkan 

di wilayah  kecamatan  yang  bersangkutan.  Disamping  itu  juga  disampaikan tentang  kemampuan  

anggaran  pembangunan  tahun  berjalan  serta proyeksi kemampuan anggaran tahun yang akan 

datang.  

3. Pemandu  Utama  menyampaikan  jadwal  acara  Diskusi  UDKP (Musrenbang Kecamatan) untuk 

disepakati oleh peserta dan menyampaikan hasil seleksi/penyaringan awal secara ringkas.  
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4. Diskusi  Kelompok  menurut  bidang  yaitu  Bidang  Perencanaan Pembangunan I, II dan III yang 

difasilitasi  oleh masing-masing pemandu kelompok dengan urutan kegiatan : 

a. Menyepakati  usulan-usulan  prioritas  yang  akan  didiskusikan  dalam kelompok. 

b. Pemandu  Kelompok  menawarkan  calon  kriteria  yang  dipakai  dalam pemeringkatan  

untuk  disepakati. Usulan  kriteria  boleh diganti dengan kriteria  yang  sesuai  dengan  

potensi  dan  bidang  yang  didiskusikan kelompok. bobot nilai kriteria untuk pemeringkatan 

(nilai 1 s/d 5 atau 1 s/d 10). 

c. Peserta  diskusi  kelompok  melakukan  pemeringkatan  dengan menggunakan format F4 

d. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kedalam diskusi pleno untuk penyempurnaan. 

Menyepakati  proyek/kegiatan yang akan menjadi RPTK  (untuk ketiga bidang)  dan  

dituangkan  kedalam  format  F5  guna  dibahas  oleh  Tim Posko P3MD pada tahap pasca 

UDKP (Musrenbang Kecamatan). 

 

C. Tahap Pasca 
1. Menyusun  RPTK (dituangkan  kedalam format  F5)  dan RPJMK (ditungkan kedalam format F6) 

2. Menetapkan  calon  peserta Musrenbang (Kabupaten) oleh Tim  Posko  P3MD  Kecamatan, yang 

terdiri dari  

a. Camat 

b. Sekretaris Kecamatan 

c. Anggota Tim Posko yang diwakili oleh Kasi PMD.  

3. Tim  Posko  P3MD  kecamatan  mendokumentasikan  hasil  diskusi  UDKP (Musrenbang 

Kecamatan) (dalam bentuk buku) dan mendistribusikannya kepada : 

a. Bappeda 

b. BPMPP 

c. Desa/Kelurahan pengusul 

4. Tim  Posko  P3MD  kecamatan  melakukan  peninjauan  ke  lokasi Desa/keluarahan  yang 

programnya masuk dalam RPTK  untuk  memantau kelayakan usulan yang akan diajukan kedalam 

Musrenbang (Kabupaten) 
5. Hasil UDKP (Musrenbang Kecamatan) ditempel dan diumumkan di Kantor Camat masing-masing. 
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Gambar 7: Skema Proses Diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan) Partisipatif 
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FORMAT F1 : DAFTAR CALON RPTK DAN USULAN DINAS/ INS TANSI  

KECAMATAN :  
TAHUN : 

 
Bidang : Perencenaan ................. 

Sifat No Sektor/Sub 
Sektor/Proyek/Kegiatan 

Lokasi 
B R L 

Volume Perkiraan 
Biaya 

Sumber 
Biaya 

Sasaran/Manfaat Penanggung 
Jawab 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
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FORMAT F2 : DAFTAR PROYEK/KEGIATAN YANG AKAN DILAKS ANAKAN TAHUN INI  
KECAMATAN :  
TAHUN : 

 
Bidang : Perencenaan ................. 

Sifat No Sektor/Sub 
Sektor/Proyek/Kegiatan 

Lokasi 
B R L 

Volume Sasaran/ 
Manfaat 

Waktu 
Pelaksanaan 

Sumber 
Biaya 

Jumlah 
Biaya (Rp) 

Pelaksana Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

 
Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
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FORMAT F3 : DAFTAR PROYEK/KEGIATAN DILAKSANAKAN SEC ARA SWADAYA  
KECAMATAN :  
TAHUN : 

 
Bidang : Perencenaan ................. 

Sifat No Sektor/Sub 
Sektor/Proyek/Kegiatan 

Lokasi 
B R L 

Volume Sasaran/Manfaat Waktu 
Pelaksanaan 

Penanggung 
Jawab 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

 
Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
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FORMAT F4: DAFTAR HASIL SKORING CALON RPTK DAN USULAN DINAS/JAWATAN 
KECAMATAN: 
TAHUN: 
 
Bidang Perencanaan 

KRITERIA No SEKTOR/SUB SEKTOR/ 
JENIS PROYEK/ 
KEGIATAN 

LOKASI 

I II III IV V 

JUMLAH NILAI PERINGKAT KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

Keterangan: B=Baru, L=Lanjutan, R=Rehab



 103 

FORMAT F5 : DAFTAR RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KECA MATAN (RPTK)  
KECAMATAN :  
TAHUN : 

 
Bidang : Perencenaan ................. 

Sifat No Sektor/Sub 
Sektor/Proyek/Kegiatan 

Lokasi 
B R L 

Volume Perkiraan 
Biaya 

Sumber 
Biaya 

Sasaran/Manfaat Penanggung 
Jawab 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
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FORMAT F6 : DAFTAR  RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KEC AMATAN (RPTK) TUNDA  
KECAMATAN :  
TAHUN : 

 
Bidang : Perencenaan ................. 

 Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
 

SIFAT 
 
 

LATAR 
BELAKANG 
 
 

ASAL USULAN 
 
 

NO 

SEKTOR/ SUB SEKTOR/ 
PROYEK/ KEGIATAN 

 

LOKASI 
 
 
 
 B R 

 
L 
 

VOLUME 
 
 
 

SASARAN/ 
MANFAAT 
 

WAKTU 
PELAKSANAAN 
 
 

Masalah Sebab Desa Instansi 

KET 
 
 

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

FORMAT F7 : INVENTARISASI RKPD DAN USULAN DINAS / I NSTANSI 
KECAMATAN :  
TAHUN : 

 
Bidang : Perencenaan ................. 

Sifat No Sektor/Sub 
Sektor/Proyek/Kegiatan 

Lokasi 
B R L 

Volume Perkiraan 
Biaya 

Sumber 
Biaya 

Sasaran/Manfaat Penanggung 
Jawab 

Penyaringan 
awal (Kode 
1,2,3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
1: Daftar Calon RPTK 
2: Daftar Proyek/Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini 
3: Daftar Proyek/ Kegiatan yang akan dilaksanakan secara swadaya 
 



 106 

 
 
4.3. Pedoman Pelaksanaan Musrenbang (Kabupaten) Partisipatif 
4.3.1. Maksud dan Tujuan 

1. Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang (Kabupaten))  merupakan  proses  dialogis 

dan koordinasi antara semua pelaku (stakeholders) guna memadukan dan menetapkan  usulan  

prioritas  rencana  pembangunan  tahunan.  Materi Musrenbang (Kabupaten) adalah  RPTK  

(Rencana  Pembangunan  Tahunan  Kecamatan) hasil  Diskusi  UDKP (Musrenbang Kecamatan) 

Partisipatif  dan  Renstra  SKPD/instansi  tingkat kabupaten. 

2. Tujuan dilaksanakannya Musrenbang (Kabupaten) adalah Menilai  dan  memadukan  usulan  

rencana  pembangunan  dari  tingkat Kecamatan  hasil Diskusi  UDKP (Musrenbang Kecamatan) 

dan  usulan  dinas  ke  dalam  rencana pembangunan di tingkat Kabupaten Merumuskan  usulan  

Rencana  Pembangunan  Tahunan  Daerah Kabupaten (RKPD) 

 
4.3.2. Unsur-unsur Yang Terlibat 
Pelaksanaan  Musrenbang (Kabupaten) dikoordinir  oleh  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  

(Bappeda)  kabupaten  dengan  melibatkan  unsur-unsur  masyarakat yang merupakan perwakilan semua 

pelaku seperti: 

� Kepala Dinas/Unit Kerja tingkat Kabupaten  

� Unsur Kecamatan (Pemandu dan aparat Kecamatan) 

� Ketua dan Anggota DPRD 

� Organisasi Sosial kemasyarakatan 

� Organisasi keagamaan 

� Lembaga Swadaya Masyarakat 

� Organisasi Pemuda  

� Organisasi Perempuan 

� Organisasi Profesi 

� Perguruan Tinggi 

� Swasta 

� Dll 

 
4.3.3. Output/Keluaran yang diharapkan 
Pelaksanaan  Musrenbang (Kabupaten) diharapkan  akan  menghasilkan  rencana  kegiatan pembangunan 

Kabupaten untuk satu tahun, yang terdiri dari: 

� Rencana  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  sendiri  oleh  masyarakat melalui swadaya yang 

dananya dapat dihimpun sendiri oleh masyarakat 

� Rencana  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  maupun kemitraan antara pemerintah 

dan masyarakat yang dibiayai melalui APBD II, APBD I maupun APBN 

� Rencana kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh organisasi lain yang aktif di kabupaten. 

 
4.3.4. Jadwal Pelaksanaan 
Musrenbang (Kabupaten) dilaksanakan sekitar bulan Juni setiap tahunnya 

 
4.3.5. Langkah Pelaksanaan 
A. Tahap Pra Musrenbang (Kabupaten) 
Kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  pada  Pra  Musrenbang (Kabupaten) adalah sebagai berikut: 
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1. Pembentukan  Tim  Kabupaten  dengan  Keputusan  Bupati  yang unsurnya  terdiri  dari  Bappeda,  

BPMPP,  LSM  ,  Perguruan  Tinggi  dan Dinas instansi yang   berfungsi memfasilitasi dan 

memberikan saran / masukan  dalam  proses  pengajuan  perencanaan  kabupaten  secara teknis  

sesuai  bidang  tugas  masing-masing  dinas/unit  kerja  yang bersangkutan. 

2. Tim  Kabupaten  menginventarisasi  Usulan Dinas/Unit  Kerja  dan  RPTK dimasukkan masing-

masing ke dalam   Format B1a dan Format B1b.  

3. Tim  Kabupaten  menyempurnakan  dan  menyesuaikan  narasi  usulan yang ada  pada RPTK dan 

usulan yang kegiatan  / proyek Dinas / unit kerja. 

4. Memasukkan  RPTK  dan  usulan  kegiatan  /  proyek  Dinas  ke  dalam format pemaduan (Format 

B2). 

5. Menetapkan  jadwal dan  tempat pelaksanaan  serta  peserta  rapat  Pra Musrenbang (Kabupaten) 
6. Menyampaikan undangan Pra Musrenbang (Kabupaten) kepada: 

a. Nara Sumber : 

i. Bidang  Perencanaan  Pembangunan  I  :  Kepala  BUKP3,  Kabag Perekonomian,  

Bawasda,  2  orang  unsur  DPRD  (Ketua  DPRD yang membawahi Komisi B dan 

Ketua Komisi B). 

ii.  Bidang  Perencanaan  Pembangunan  II :  Kepala  Dinas  Sosial, Kepala  Dinas  

Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Kabag.  Sosial, Bawasda, 2 orang unsur DPRD 

(Ketua DPRD yang membawahi Komisi E dan Ketua Komisi E) 

iii.  Bidang  Perencanaan  Pembangunan  III :  Kadis.  Kimpraswil, Kepala  Diknas, 

Kepala Depag,  Bawasda,  2 orang  unsur  DPRD (Ketua DPRD yang membawahi 

Komisi D dan Ketua Komisi D) 

b. Peserta : 

i. Dinas / Unit Kerja 

ii.  3 orang  unsur dari  Kecamatan (Camat, Sekcam  dan Pemandu P3MD Kecamatan) 

iii.  Organisasi non politik / Stakeholders lainnya 

7. Membahas  RPTK  dan  usulan  kegiatan  /  proyek  dari  Dinas/Unit  kerja yang tertuang dalam 

format pemanduan (Format B2) untuk disepakati atau  tidak  disepakati  dan dipandu  oleh masing-

masing kepala  bidang di Bappeda : 

a. Pembahasan  dilaksanakan  pada  3  (tiga)  bidang  yaitu  Bidang Perencanaan  

Pembangunan I, Bidang Perencanaan Pembangunan II, dan Bidang Perencanaan 

Pembangunan III. 

b. Peserta  dan  Nara  sumber  melakukan  diskusi  di  masing-masing bidang untuk membahas 

usulan yang diajukan yaitu : 

i. Dalam membahas usulan perlu diperhatikan indikator-indikator sebagai penyaring 

awal yaitu : 

1. Usulan tersebut harus logis 

2. Usulan tersebut harus layak secara teknis 

3. Usulan  tersebut  berdasarkan  pengalaman  masa  lalu  agar dapat terlaksana 

dengan baik. 

c. Diskusi di masing-masing kelompok akan menghasilkan usulan (bidang/sektor/sub  sektor/  

program  /proyek  /  kegiatan) menjadi 2 (dua) bagian yaitu : 

i. Usulan  yang  disepakati,  yaitu  (1)  usulan  RPTK  sama dengan  usulan  dinas  atau  

(2)  dari  usulan  yang  hampir disepakati dan disetujui oleh forum atau (3) RPTK 

berbeda dengan  usulan  dinas  dan  sebaliknya  tetapi  forum menyetujuinya untuk 

disepakati. 
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ii.  Usulan yang tidak disepakati,  dan belum  ada  kesepakatan antar peserta Pra 

Musrenbang (Kabupaten). 
8. Memasukkan  hasil  pembahasan  rencana  kegiatan  /  proyek  yang disepakati kedalam format 

pembobotan (Format B3). 

9. Penyampaian hasil diskusi kelompok Pra Musrenbang (Kabupaten) kepada Bappeda / Panitia 

Pelaksana untuk ditindaklanjuti. 

   

B. Tahap Pelaksanaan Musrenbang (Kabupaten) 
 

- Persiapan Musrenbang(Kabupaten) 
Kegiatan yang dilakukan Bappeda : 

1. Penetapan jadwal, tempat dan peserta Musrenbang (Kabupaten). 
2. Penetapan pemandu pada masing-masing bidang. 

3. Persiapan bahan-bahan pelaksanaan Musrenbang (Kabupaten) 
4. Pembuatan undangan untuk peserta: 

 

° Peserta : 

� Semua peserta Pra Musrenbang (Kabupaten)  
� Unsur Ketua DPRD OKI, 7 Unsur Ketua Fraksi dan 5  

� Unsur Ketua Komisi DPRD OKI. 

� Tokoh masyarakat / perorangan 

� Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

� Organisasi Profesi : Perguruan Tinggi, Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Penasehat Hukum 

Indonesia (IPHI). 

� Organisasi Kepemudaan : Forum Pemuda, KNPI, Pemuda  

� Muhammadiyah, dll. 

� Organisasi Perempuan. 

� Organisasi sosial keagamaan (MUI, BAZ) 

 

° Nara Sumber : 

� Bidang  Perencanaan  I  :  Kepala  BUKP3,  Kepala  BKPMD, Kabag  Perekonomian,  Bawasda,  

Ketua  DPRD  yang membawahi Komisi B  dan  Ketua  Komisi B 

� Bidang Perencanaan  II : Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  

Kabag.  Sosial,  Bawasda, Kepala    BPMPP,  Ketua  DPRD  yang  membawahi  Komisi  E, Ketua 

Komisi E 

� Bidang Perencanaan III : Kepala Dinas. Kimpraswil, Kepala Diknas,  Kepala  Depag,  Bawasda,  

Ketua  DPRD  yang membawahi Komisi D dan Ketua Komisi D 

 

° Unsur Propinsi : 

� Bappeda Propinsi Sumsel dan Badan Koordinasi Penanaman  

Modal (BKPM)  

 

- Pelaksanaan Musrenbang (Kabupaten) 
1. Pembukaan 

Yang memberikan sambutan : 

� Ketua DPRD OKI 
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� Bupati OKI (sekaligus membuka secara resmi) 

� Ketua Bappeda Propinsi 

2. Pengantar Diskusi Kelompok, yang dipimpin oleh Ketua Bappeda berupa penyampaian informasi umum 

tentang  : 

a. Hasil evaluasi Musrenbang (Kabupaten) tahun lalu 

b. Hasil Pra Musrenbang (Kabupaten) tahun yang bersangkutan 

c. Struktur APBD tahun berjalan 

d. Pedoman  teknis  pelaksanaan  Musrenbang (Kabupaten) tahun  yang bersangkutan  

(termasuk  pembagian  kelompok,  penyampaian kriteria pemeringkatan) 

3. Diskusi Kelompok : 

a. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Kelompok 

b. Membahas  hasil  Pra  Musrenbang (Kabupaten),  yaitu  klarifikasi  terhadap usulan yang 

disepakati, sedangkan terhadap usulan yang tidak disepakati dijelaskan alasan dan latar 

belakangnya. 

c. Pemeringkatan  usulan  yang  disepakati  pada  masing-masing bidang/sektor/sub 

sektor/program/kegiatan  (Format  B3) berdasarkan  kriteria  yang  dilengkapi  dengan  

indikator  kriteria dan disepakati bersama oleh peserta. Pemeringkatan ini untuk 

memperoleh kegiatan prioritas pada masing-masing sektor. 

d. Pemilahan  usulan  yaitu    usulan  yang    menjadi  prioritas  serta usulan  daftar  tunda  

yang  disesuaikan  dengan  kemampuan anggaran. 

e. Presentasi dan diskusi klasifikasi hasil diskusi pada masing-masing bidang 

f. Diskusi  Pleno  untuk  memperoleh  tanggapan  umum  peserta dan  penetapan  usulan  

prioritas  yang  disepakati  dan  daftar usulan tunggu 

g. Penutupan Musrenbang (Kabupaten) : 
i. Laporan Hasil  Pelaksanaan Musrenbang (Kabupaten) oleh Ketua Bappeda OKI. 

ii.  Sambutan dan Penutupan secara resmi oleh Bupati OKI. 

C. Tahap Pasca Musrenbang (Kabupaten) 
Kegiatan pada Pasca Musrenbang adalah sbb: 

1. Bappeda memasukkan hasil Musrenbang (Kabupaten) sesuai urutan perangkingan ke dalam format 

pemanduan yang disederhanakan (Format B4a, B4b dan Format B5). 

a. Pendistribusian hasil Musrenbang (Kabupaten) ke Dinas / Instansi, dan Kecamatan, serta 

stakeholder lainnya yang meliputi : 

i. Usulan yang disepakati pada Musrenbang (Kabupaten) 
ii.  Usulan yang tidak disepakati dengan memberikan alasan yang tepat. 

2. Persiapan sosialisasi dengan kegiatan : 

a. Penetapan Tim Sosialisasi (Bappeda, BPMPP, dan Stakeholder lainnya) 

b. Penetapan jadwal, tempat dan peserta (peserta sesuai dengan peserta UDKP (Musrenbang 

Kecamatan)) 

c. Penyampaian undangan 

d. Menempelkan dan mengumumkan hasil Musrenbang (Kabupaten) di papan pengumuman 

kantor Bappeda. 

3. Melaksanakan Sosialisasi hasil Musrenbang (Kabupaten) sekaligus konfirmasi kembali kepada  

masyarakat  oleh  Bappeda  bersama  Tim  Kabupaten  dengan materi tentang usulan yang sudah 

disepakati dan tidak disepakati. 

4. Bappeda  menyampaikan  hasil  Musrenbang (Kabupaten)  (usulan  yang  telah disepakati) ke 

Bappenas, Mendagri,  Dirjen Bangda,  Bappeda Propinsi dan DPRD OKI. 



 110 

5. Unit  kerja  bersama  tim  teknis  terkait  melakukan  survey    lapangan (proyek  fisik)  dan penilaian  

kelayakan    (kegiatan  non  fisik)  terhadap usulan yang disepakati dalam Musrenbang (Kabupaten). 
6. Masing-masing  kepala  Bidang  Bappeda  menyusun  Rencana  Definitif (RD)  atas  dasar  hasil 

survey  /  penilaian  kelayakan  serta mempedomani  alokasi  dana  yang  diperoleh  sesuai  dengan  

urutan peringkat masing-masing bidang. 

7. Bappeda menyampaikan Rencana Definitif pada unit kerja terkait dan meminta  untuk  menyusun  

lembaran  kerja  (LK)  serta  Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan didisain berdasarkan rencana 

definitif yang telah disusun. 

8. Unit kerja menyerahkan LK ke Bappeda  

9. LK  yang  telah diserahkan ke Bappeda  akan  disampaikan  kepada Tim Verifikasi yang dibentuk 

dengan keputusan Bupati. Tim verifikasi terdiri dari Bappeda, Bagian Penyusunan Program dan 

bagian  Keuangan. Dalam melakukan verifikasi. Tim  dibantu  oleh  Nara sumber yang terdiri  dari : 

Bagian perekonomian, Bagian Sosial, Dinas Kimpraswil. LK yang telah dibahas dihimpun bersama 

dengan RD. 

10. Penyampaian RD dan LK  kepada Bupati oleh  Bappeda sebagai  bahan penyusunan RKPD dan 

RAPBD. 
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Gambar 8: Skema Proses Pelaksanaan Musrenbang (Kabupaten) Partisipatif 
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FORMAT  B1a :  USULAN RENCANA PROYEK / KEGIATAN TAH UN :  ……………… 
KANTOR / DINAS / BAGIAN  :  ………………………………………….  

 
 

 
Sifat No Sektor/Sub 

Sektor/Proyek/Kegiatan 
Lokasi 
Desa/ 
Kel/Kec) 

B R L 
Volume Sasaran/Manfaat Biaya Sumber Dana Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
 
                                                                                      Ibukota, ................................... 
                                                                                       Kepala Kantor / Dinas /Bagian 
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FORMAT B1b: DAFTAR RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KECEMATAN 
KECAMATAN: 
 
Bidang : Perencenaan ................. 

Sifat No Sektor/Sub 
Sektor/Proyek/Kegiatan 

Lokasi 
B R L 

Volume Perkiraan 
Biaya 

Sumber 
Biaya 

Sasaran/Manfaat Penanggung 
Jawab 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 
Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
                                                                                                                                                      Ibukota,...................................... 



 114 

FORMAT B2 : RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KECAMATAN (RPTK) DENGAN USULAN PROYEK / KEGIATAN 
KANTOR/ DINAS/ BAGIAN 
 
Bidang Perencanaan 

Usulan Kecamatan Usulan Dinas 

Sifat Sifat No 
Sektor/ Sub 

Sektor 

Program 
Jenis Proyek/ 

Kegiatan 
Kec 

Pengusul 
Lokasi 

(Desa/Kec) 
Volume 

Kegiatan 
Jml 

Dana 

B R L 

Sasaran/ 
Manfaat 

Kec. 
Pengusul 

Lokasi 
(Desa/Kec) 

Volume 
Kegiatan 

Jml 
Dana 

B R L 

Sasaran/ 
Manaat 

Kesepekatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
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FORMAT B3 : PEMBOBOTAN RENCANA PROYEK / KEGIATAN PADA PRA MUSRENBANG (Kabupaten) 
TAHUN: ................................. 
 

No Sektor/ Sub 
Sektor/ 
Program/ Jenis 
Proyek/ 
Kegiatan 

Lokasi 
(Desa/ 
Kec) 

Volume 
Kegiatan 

Jumlah 
Dana 
(Rp) 

Sifat Sasaran/ 
Manfaat 

Kriteria*) Jumlah 
Bobot 

Rangking Ket 

     B R L  1 2 3 4 5    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
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FORMAT B4a: RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN ................... YANG DISEPEKATI 
TAHUN: ......................... 
 
Bidang Perencanaan: 
 

Disepakati Sifat No Sektor/ Sub Sektor/ 
Program/ Jenis Proyek/ 
Kegiatan Lokasi 

(Desa/Kel) 
Volume 
Kegiatan 

Jml Dana Sumber 
Dana 

B R L 

Sasaran/ 
Manfaat 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
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FORMAT B4a :  RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN KABUPATEN HIDUP INDAH ANG TIDAK DISEPEKATI 
TAHUN: ......................................... 
 
 

Tidak Disepakati No Sektor/ Sub Sektor/ Program/ 
Jenis Proyek/ Kegiatan 

Lokasi (Desa/Kel) Volume 
Kegiatan 

Jml Dana Sumber Dana 

Ket 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Ket: B=Baru, R= Rehab, L=Lanjutan 
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FORMAT B5: USULAN RENCANA (UR1) PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH KABUPATEN HIDUP INDAH 
TAHUN: ........................................ 
 

Kemanfaatan 
Proyek 

Sumber Biaya No Sektor/ Sub 
Sektor/ Program/ 
Jenis Proyek/ 
Kegiatan 

Lokasi Kec/ 
Desa/ Kel 

Status 
Proyek 

Kode 
Manfaat 

Jumlah 
Desa 

Volume 
Proyek 

Biaya 
(Rp) 

PAD DAU APBD 
I 

DAK Lain-lain 

KET 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 Jumlah             

                                                                                                                                                         Kota Indah, 
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4.4. Pedoman  Penyusunan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
 
4.4.1. Pengertian RKPD  
RKPD  merupakan  dokumen  perencanaan  operasional  tahunan  yang  disusun secara terkoordinasi oleh 

seluruh dinas teknis dan unit kerja daerah sebagai hasil proses perencanaan  tahunan  dari  bawah  

(Musrenbang (Kabupaten) partisipatif)  dengan  tetap  menempatkan RPJM dan Renstra SKPD sebagai 

acuan. 

 
4.4.2. Maksud RKPD 

RKPD  dimaksudkan  sebagai  dokumen  yang  menuangkan  rencana  program pembangunan  daerah  dalam  

skala  prioritas  yang  tajam  dan  mencerminkan  kebijakan pembangunan tahunan daerah serta menjadi alat 

monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan setiap tahun.  

 
4.4.3. Tujuan RKPD 

Sebagai  dokumen  perencanaan  operasional  tahunan,  maka  RKPD  memiliki tujuan sebagai : 

1. Dokumen  yang  memuat  daftar  rencana  kegiatan  pembangunan  kabupaten dalam kurun waktu 

satu tahun. 

2. Acuan  penyusunan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (RAPBD). 

3. Tolak ukur pertanggungjawaban Bupati pada setiap akhir tahun anggaran. 

 
4.4.4. Kedudukan dan Cakupan RKPD   
RKPD berkedudukan sebagai Renstra tahunan daerah yang memuat sejumlah indikator  yang  akan  

dijadikan  sebagai  tolak  ukur  laporan  pertanggungjawaban  Bupati.  

RKPD memuat sejumlah substansi utama yaitu : 

1. Arah  kebijakan  pembangunan  daerah  pada  tahun  bersangkutan  (tahun rencana)  yang  dijabarkan  

berdasarkan  arah  kebijakan  pembangunan  jangka menengah  sesuai  dengan  RPJM  dan  dengan  

memperhatikan  secara sungguh-sungguh  dinamika  dan  kebutuhan  daerah  dalam  kerangka  

negara kesatuan Republik Indonesia. 

2. Gambaran tentang permasalahan yang dihadapi dalam tahun berjalan. 

3. Hasil  evaluasi  pelaksanaan  pembangunan  dan  realisasi  APBD  tahun sebelumnya. 

4. Daftar  usulan  rencana  program pembangunan dan kegiatan yang diperlukan (hasil  Musrenbang 

(Kabupaten) dan hasil Renja SKPD)  untuk  mendukung  kebijakan  dan  memecahkan 

permasalahan secara ter padu dan terkoordinasi. 

5. Indikator kinerja untuk masing-masing usulan rencana program dan kegiatan pembangunan sebagai 

tolok ukur evaluasi dan monitoring.  

 

Sedangkan  cakupan  RKPD  meliputi    aspek-aspek  sebagaimana  dijabarkan  

dalam sistematika berikut ini : 

a. PENDAHULUAN 

� Pengertian Umum 

� Maksud dan Tujuan  

� Pola dan Alur Pikir  

� Landasan 

� Lingkup dan Sistematika 

b. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH 

� Visi dan Misi 
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� Tujuan dan Sasaran 

� Kebijaksanaan 

c. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KONDISI DEWASA INI 

 

d. PERMASALAHAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN 

 

e. PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUNAN 

� Program Prioritas Pembangunan 

� Matriks kegiatan dan indikator kinerja 

 
4.4.5. Jadwal Penyusunan RKPD 
Proses penyusunan RKPD dilaksanakan pada Bulan Agustus-September setiap Tahunnya 

 

4.4.6. Metode dan Tahapan Penyusunan RKPD  

Metode  yang  digunakan  dalam  proses  penyusunan  RKPD  adalah  metode Partisipatif  yang  dilandasi  

oleh  proses  identifikasi  dan  penjaringan  aspirasi  sebagai  hasil Musrenbang (Kabupaten) partisipatif 

serta analisis permasalahan dan keadaan daerah dalam satu tahun.  

Adapun tahapan dan langkah kegiatan penyusunannya adalah : 

1. Pembentukan tim penyusun dengan SK  Bupati. Sebagai koordinator tim adalah BAPPEDA 

2. Melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  program  pembangunan  tahunsebelumnya  yang  

meliputi  evaluasi  terhadap  struktur  APBD,  realisasi pelaksanaan  proyek  tahun  sebelumnya  dan  

tahun  berjalan.  Hal  ini  dilakukan untuk  mengkaji  kegiatan-kegiatan  mana  yang  masih  belum  

diselesaikan  dan masih  perlu  dilanjutkan,  kemudian  kegiatan-kegiatan  mana  yang  mendukung 

atau  tidak  mendukung  pencapaian  target  dan  asumsi  pembangunan  tahun sebelumnya sehingga 

perlu dialihkan ataupun dihentikan. 

3. Mengumpul dan mengonsolidasi seluruh Renja SKPD (Rencana Kerja SKPD). 

4. Mengidentifikasi  permasalahan  mendesak  yang  sedang  dan  akan  dihadapi sampai 1 tahun 

kedepan serta peluang-peluang yang mungkin timbul. 

5. Membahas  dan menetapkan  asumsi  dan target yang ingin dicapai  pada  tahun yang bersangkutan 

6. Menyusun matriks kegiatan pembangunan disertai pengalokasian anggaran 

7. Menyusun kerangka logis dan indikator kinerja  

8. Perumusan dan penyusunan draft naskah RKPD.  

9. Presentasi draft/rancangan  awal  RKPD  kepada  semua  stakeholders/pelaku (DPRD,  Semua  Dinas  

Instansi  Kabupaten,  Kecamatan  dan  Desa,  Perguruan Tinggi, para ahli serta kelompok 

masyarakat  sipil) untuk memperoleh masukanterhadap rancangan tersebut. 

10. Draft  akhir  RKPD   diserahkan kepada  Bupati yang selanjutnya  disampaikan kepada DPRD untuk 

dibahas lebih lanjut dan ditetapkan sebagai PERDA. Aspek lain yang setelah RKPD selesai disusun 

atau secara  paralel juga perlu dibahas dan dilakukan kegiatan seperti berikut : 

a. Penyusunan RAPBD  dengan mengacu pada RKPD oleh Panggar eksekutif dan Legislatif 

b. Sosialisasi  dan  public  hearing  RAPBD  oleh  panggar  eksekutif  dan  legislatif yang 

melibatkan stakeholders yang ada serta organisasi non politik. 

c. Bupati mengajukan RAPBD ke DPRD untuk disyahkan. 

d. Panitia anggaran (cq. Bagian Keuangan) mendistribusikan APBD ke : 

i. Unit Kerja / Dinas / Instansi 

ii.  DPRD OKI 

iii.  Kecamatan 
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iv. Desa 
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Format : Daftar Usulan Program/Rencana Kegiatan Pembangunan Tahunan  Kabupaten 
Tahun  :...... 
 

RKPD Tahun No RPJM Kabupaten 

Rencana Tindak Indikator kinerja 

Unit Kerja Pelaksana Keterangan Program 

1 2 3 4 5 6 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN  
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Lampiran 1 

 
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH  

 

APBD    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBN    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

BPD    Badan Perwakilan Desa 

BAPPEDA  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

BKPM    Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah 

BPMPP     Badan Pembangunan Masyarakat dan Pemberdayaan  

BAZ    Badan Amil Zakat 

DAU    Dana Alokasi Umum 

DAK    Dana Alokasi Khusus 

DURP    Daftar Usulan Rencana Proyek 

DPRD    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Format A   Format yang dipakai untuk pelaksanaan Musbangdes (Musrenbang Desa) 

Format B   Format yang dipakai untuk pelaksanaan Musrenbang 

Format (F)   Format yang dipakai untuk pelaksanaan diskusi UDKP (Musrenbang Kecamatan) 

GTZ    Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Badan Kerja Sama Teknis Jerman) 

KAPET   Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 

Kabag.    Kepala Bagian 

Kabid    Kepala Bidang 

Kasi    Kepala Seksi 

KSP    Kawasan Sentra Produksi 

LKMD    Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 

LK     Lembaran Kerja 

LSM    Lembaga Swadaya Masyarakat 

LAKIP    Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Musbangdes/kel  Musyawarah Pembangunan Desa/ Kelurahan  

P3MD    Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa 

P3LD    Perencanaan Partisipatif Penatagunaan Lahan Desa  

PMD    Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Posko    Pos Komando 

PAD    Pendapatan Asli Daerah 

PDRB    Product Domestic Regional Bruto 

PEMDA   Pemerintah Daerah 

PEMKAB   Pemerintah Kabupaten  

PROPENAS   Program Pembangunan Nasional 

RPJM     Program Pembangunan Daerah 

RPJP/D   Rencana Pembangunan Jangka Panjang - Daerah 

PKK    Program Kesejahteraan Keluarga 

P3A    Perhimpunan Petani Pemakai Air 

Musrenbang   Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

RKPD    Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Kabupaten)/Desa 

RPJMD   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
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RPTK    Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan 

RPJMK   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Perempuan 

RD     Rencana Definitif 

RAB    Rencana Anggaran Biaya 

RAPBD   Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Renstra   Rencana Strategis 

RKPD    Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

RTR    Rencana Tata Ruang 

RTRW    Rencana Tata Ruang Wilayah 

Setda    Sekretariat Daerah 

Stakeholder   Kelompok yang memiliki kepentingan yang sama 

UDKP    Unit Daerah Kerja Pembangunan 

UPPKD   Unit Pengelola P Keuangan Desa 
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Lampiran 2:  Perobaan dalam perencanaan dengan UU25/2004  

 

 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

(RPJP/D) 20 tahun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah 

(RPJM-Daerah) 5 tahun 

Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) 1 tahun 

Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) 1 

tahun 

Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) 1 

tahun 

Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) 1 

tahun 

APBD 

Renstra 

SKPD 

Renstra 

SKPD 

Renstra 

SKPD 

RPJP dibuat oleh Bappeda dan dibahas 

dalam forum Musrenbang 

RPJM dibuat oleh Bupati/Bappeda berdasar visi misi dan 

program Bupati yang dilantik/pilihdan dengan memperhatikan 

RPJP dan  dibahas dalam forum Musrenbang 

Renstra SKPD dibuat oleh Pimpinan SKPD dan disesuaikan 

dengan RPJM/D 
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POLDAS mirip dengan RPJP/D, dengan catatan bahwa RPJP/D jangka panjang 
PROPEDA mirip dengan RPJM 
Renstra Dinas mirip dengan Renstra SKPD 
Repeteda mirip dengan RKPD 
Kemudian Musrenbang mirip dengan Rakorbang 
 
Kemudian di UU tersebut perencanaan dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa tidak divas lagi dan diangkap akan diatur oleh Kabupaten sendiri. 
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Lampiran 3 Integrasi perencanaan tingkat desa

Perencanaan melalui 
P3LD 

Perencanaan melalui 
P3MD 

Musrenbang Desa 
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Lampiran 4: Latar Belakang beberapa metoda perencanaan partisipatif (antara lain Metoda P3MD) 

Oleh IG. Suarja & Imam Suharto (**)  

A. Pengantar  

Beberapa hal penting yang disampaikan dalam lokakarya ini antara lain : bagaimana perkembangan inovasi 
metode ZOPP yang dikombinasikan dengan PRA untuk pengembangan rencana kegiatan di tingkat 
kelompok/masyarakat, desa atau lembaga pengembang program? Apakah metode ZOPP-PRA terbukti 
efektif diterapkan dalam skala lebih luas? Bagaimana pengalaman pengembangan P3MD dalam proses 
Institusionalisasi Partisipasi baik di tingkat Masyarakat maupun Lembaga. 

Guna memenuhi harapan tersebut di atas, paper ini menguraikan pengalaman praktis yang dilakukan oleh 
FADO bersama mitra kerja di Indonesia dalam mendukung proses pemberdayaan masyarakat lewat 
penerapan perencanaan partisipatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  Dalam uraian ini, kami akan 
memberikan sedikit gambaran tentang apa sebenarnya metode ZOPP tersebut, apa ciri penting yang 
membedakan dengan metode partisipatif lainnya seperti PRA, PLA, dll. Hal ini penting, mengingat sejakh 
awal proyek yang dikembangkan FADO di Indonesia menggunakan pendekatan ZOPP sebagai instrumen 
untuk menyusun perencanaan bersama masyarakat dan mitra kerja (LSM).  

Mudah-mudahan pengalaman ini dapat menambah informasi untuk bisa diperbincangan lewat lokakarya 
ini, guna mencari model pendekatan perencanaan program yang akan dikembangkan ke depan agar benar-
benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

B. Sejarah Perkembangan Inovasi Metode ZOPP.  

Sejarah metode perencanaan proyek yang berorientasi pada tujuan, atau lazim dikenal dengan istilah ZOPP 
pada mulanya dikembangkan oleh Jawatan Penerbangan Angkasa Luar (NASA) sekitar tahun 60-an lalu, 
ketika negara tersebut mengalami ketertinggalannya dalam dalam perlombaan terbang angkasa luar. Karena 
itu, NASA mulai menetapkan tujuannya yaitu mengembangkan astronot Amerika di bulan pada akhir dasa 
warsa enampuluhan. Cara yang digunakan oleh NASA untuk menangani proyek tersebut menarik perhatian 
dari para perencanaan yang lain,  termasuk untuk pengembangan proyek-proyek selain angkasa luar.  

Pada awalnya metode tersebut dinamakan metode perencanaan proyek yang diorientasikan pada tujuan - 
Goal Oriented Project Planning (GOPP). Metode ini kemudian berkembang dan juga dipergunakan oleh 
para perencana proyek-proyek kerjasama Pemerintah German Barat yang ditangani oleh GTZ.  Oleh 
Pemerintah German Barat, metode perencanaan ini disebut dengan  ZOPP (Ziel Orientierte Projekt 
Planung) atau OOPP (Objective Oriented Project Planning- dalam bahasa Inggris). Semua proyek-proyek 
Pemerintah German Barat yang ditangani oeh GTZ diharuskan menggunakan metode ZOPP sebagai 
pendekatan untuk melakukan perencanaannya. Termasuk juga di Indonesia, di mana proyek-proyek yang 
dikembangkan oleh GTZ bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia juga menggunakan 
pendekatan/metode ZOPP sebagai pendekatan dalam perencaannya.  

Beberapa proyek yang ditangani oleh Depdagri (Ditjen PMD) bekerjasama dengan GTZ, misalnya proyek 
P4D (Proyek pendukung Pemantapan Penataan Desentralisasi), secara khusus mengembangkan ZOPP ini 
sebagai suatu metode perencanaan pembangunan di tingkat desa dalam upaya meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Istilah yang dipakai adalah “ZOPP Desa”, dalam arti 
istilahnya disederhanakan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat desa agar lebih mudah 
dipahami.  Kemudian melalui proyek P4D ini, pendekatan ZOPP desa dikembangkan lebih lanjut melalui 
berbagai uji coba dan lokakarya sampai akhirnya, metode perncanaan pembangunan desa (ZOPP desa) oleh 
Ditjen Pemberayaan Masyarakat Desa, diganti istilahnya menjadi metode P3MD      (Perencanaan 
Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa). Dan hal tersebut telah ditetapkan menjadi kebijakan nasional 
oleh Depdagri (PMD) untuk dipakai sebagai metode perencanaan pembangunan desa.  
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Namun demikian, dalam metode P3MD ini tidak murni menggunakan pendekatan ZOPP saja, melainkan 
sudah dikombinasikan dengan instrumen dalam metode PRA, seperti kalender musim, analisis 
kelembagaan, dan sketsa desa.  

C. Ciri-ciri Penting yang Mendukung Metode ZOPP  
Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang apa sebenarnya yang menjadi ciri penting dari metode 
ZOPP dibandingkan dengan metode lain seperti PRA atau PLA, berikut akan kami sampaikan sekilas 
tentang apa itu ZOPP dan apa cirinya yang penting. Sama halnya dengan metode RRA, PRA, PLA, dll., 
ZOPP juga merupakan salah satu metode perencanaan partispatif yang mengarah pada tujuan. Jadi dalam 
hal ini penekanannya terletak pada tujuan (objective) tertentu yang ingin dicapai harus jelas.  

Sebagai suatu metode  perencanaan, ZOPP dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian prosedur dan 
seperangkat alat perencanaan yang dapat dipergunakan untuk menyusun rencana program untuk mencapai 
tujuan tertentu. Penyusunan rencana dikembangkan secara bertahap mulai dari analisis keadaan hingga 
menghasilkan rancangan (design proyek).  

Paling tidak ada 4 ciri penting yang bisa disampaikan kenapa metode ZOPP ini digunakan sebagai alat 
perencanaan, antara lain :  

1.      Prosedur penyusunan rencana dilakukan secara bertahap, artinya tahap demi tahap harus diselesaikan 
terlebih dahulu, karena tahap sebelumnya merupakan prasyarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.  
2.      Menggunakan teknik visualiasi yang menjamin semua peserta dapat mengetahui dan mengikuti 
perkembangan perencanaan. Selain itu dengan teknik visualisasi juga mampu membantu meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas proses perencanaan dan pengelolaan proyek.  
3.      Menggunakan pendekatan kelompok (team approach) dan mengupayakan bahwa pengetahuan dan 
pengalaman yang ada dalam tim digunakan semaksimal mungkin.  
4.      Adanya moderasi oleh pihak luar yang tidak terkait langsung dengan proyek untuk membantu 
memfasilitasi kepentingan yang berbeda-beda dari semua pihak yang terkait sehingga tercapai kesepakatan 
bersama (mufakat)  

Disamping itu, ada beberapa keuntungan menerapkan  metode ZOPP dalam menyusun perencanaan secara 
partisipatif, antara lain:  

• Membantu merumuskan tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara jelas sehingga ikut 
mendorong tercapainya mufakat pada saat adanya pendapat dan harapan yang berbeda  
• Memberikan gambaran yang jelas kepada para pemimpin proyek tentang batasan 
tanggung jawab atau ruang lingkup pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan proyek.  
• Menyediakan indicator/tolok ukur bersama untuk keberhasila proyek untuk 
mempermudah proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.  
• Memfokuskan pada hasil (output) dan dampak, bukan hanya pada kegiatan dan input 
(masukan-masukan) saja.  

Sesuai dengan pengalaman, ternyata ZOPP merupakan system perencanaan yang mudah dan terbuka, 
dalam arti dapat mengakomodasikan berbagai saran dan kritik dari semua pihak (stake holder). Namun 
demikian, mengingat bahwa system perencanaan dilakukan secara bersama-sama dalam satu team work, 
maka baik buruknya perencanaan yang dihasilkan tergantung dari susunan anggota team worknya. 
Misalnya menyusun perencanaan program Usahatani Lahan Kering, maka makin baik seorang petani yang 
terlibat dalam perencanaan ini mengumpulkan pengalamannya dalam melaksanakan usahataninya, tentu 
makin baik mutunya dalam memberikan informasi yang realistis terkait dengan permasalahan apa yang 
dihadapi oleh para petani dalam usaha mereka meningkatkan pendapatannya. Adanya kesesuaian 
permasalahan antara permasalahan dan kenyataan yang sesungguhnya, merupakan informasi yang berharga 
yang dibutuhkan oleh team work.  

Di samping itu satu hal yang biasanya terjadi dalam proses perencanaan yaitu seringkali adanya 
pertentangan/perbedaan kepentingan di antara anggota tim perencana. Misalnya ketika dilakukan analisis 
masalah, ada satu anggota tim menganggap hal tersebut masalah, sementara anggota lain menganggap 
bukan masalah. Untuk itu maka hal ini perlu ditanggulangi dan dicarikan kesepakatan. Dengan 
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menggunakan system pendekatan ZOPP ini, perbedaan tersebut dapat dianulir/dinetralisir dan pada 
akhirnya dicari kesepakatan bersama yang bisa disetujui oleh semua pihak. Persetujuan semua pihak ini 
sangat penting karena pelaksanaan kegiatan yang direncanakan membutuhkan partisipasi semua pihak.  

D. Langkah-langkah Metode ZOPP dalam Proses Perencanaan.  

Sama halnya  dengan metode PRA atau metode partisipatif lainnya, sebagai instrumen perencanaan, secara 
umum ZOPP memiliki beberapa tahapan kegiatan, antara lain tahap penganalisiaan dan tahap penyusunan 
design (rancangan) proyek. Dalam tahap penganalisiaan ada beberapa langkah yang dikembangkan di 
antaranya:  

• Tahap analisis masalah  
• Tahap analisis tujuan  
• Tahap analisis alternatif dan  
• Tahap analisis peran (pihak terkait)  

Dari pengalaman di lapangan, nampaknya tidak semua tahapan dilakukan, namun disesuaika dengan 
kondisi dan kebutuhan perencanaan. FADO dalam mengembangkan tahapan perencanaan dengan metode 
ZOPP, megembangkan langkah-langkah sbb :  

Langkah    Alat yang Dipakai  

Analisis peran   --------���� Tabel ciri dan peran pihak terkait 
Analisis Masalah --------���� Pohon Masalah 
Mencari pemecahan Masalah --------���� Pohon Tujuan 
Menentukan prioritas  
  (“Clustering”) --------���� Matriks rangking 

Menyusun Rancangan Proyek 

    --------���� Matriks PerencanaanProyek 

(MPP) 

 
E. Kekuatan dan Kelemahan Metode ZOPP  
Sebagaimana disinggung di atas, sebagai suatu metodologi perencanaan partisipatif, sudah tentu ZOPP 
bukanlah segala-galanya untuk bisa mengasilkan suatu  perencanaan dengan kualitas/mutu yang paling 
baik. Ada juga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode ZOPP, disamping beberapa kekuatan 
yang juga sudah disinggung di atas. Oleh karena itu, sebaiknya perlu ada keterpaduan/kombinasi 
metodologi yang dipergunakan dalam menyusun suatu perencanaan agar benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.  

Beberapa kekuatan dan kelemahan dari ZOPP antara lain:  

Kekuatan  Kelemahan  

• Meningkatkan partisipasi aktif peserta 

perencanaan, dengan menggunakan system 

metaplan.  
• Dapat mengatasi rasa malu peserta. Dalam 

hal ini peserta yang tidak berani bicara dapat 

diakomodir lewat kartu-kartu metaplan  
• Dapat membantu menganilisis masalah secara 

mendalam dan mencari hubungan sebab dan 
akibatnya   

• Dapat membantu merumuskan rancangan 

program secara jelas dan sistematis, antara 

lain : tujuan, output dan aktivitas maupun 

input yang dibutuhkan  
• Bersifat terbuka terhadap kritik sehingga bisa 

•  Dengan system visualisasi 

(menggunakan meta plan), 

seringkali kesulitan untuk 
mendapat peserta (anggota tim) 

yang bisa baca tulis secara 
keseluruhan  

• Mutu perencanan ditentukan oleh peserta 

yang terlibat dalam perencanaan. Semakin 
baik anggota tim worknya, akan semakin baik 

mutu perencanaanya. Sebaliknya semakin 

kurang baik anggota timnya, maka mutu 

perencanaan juga kurang baik  
• Cross cek/triangulasinya kurang dengan 
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mengakomodir kepentingan berbagai pihak  
• Membantu merumuskan indicator/tolok ukur 

keberhasilan program sehingga 

mempermudah dalam memantau dan 

evaluasi.  
• Membantu meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas proses perencanaan dan 

pengelolaan proyek  
• Dapat menghemat waktu, karena semua 

masalah ditulis dalam kartu sehingga tidak 

perlu menunggu setiap orang berbicara satu 

persatu.  
• Semua tahapan dan hasil-hasil perencanaan 

tercatat secara jelas.]  

  

kondisi yang sebenarnya, karena analisis 

masalah dirumuskan oleh tim work saja.  
• Memerlukan banyak biaya karena banyak 

menggunakan alat-alat visualisasi, antara lain 

kertas metaplan, isolasi, jarum pentul, dll.  
• Memerlukan fasilitator yang handal dan netral 

dan bisa mengakomodir adanya perbedaan 

kepentingan diantara anggota tim perencana.  

  

  

  

 
F. Integrasi PRA-ZOPP  

Belajar dari  pengalaman menggunakan metodologi ZOPP sebagaimana disebutkan diatas, khususnya 
dalam hal ini bagaimana mengurangi kelemahan-kelemahan dari ZOPP, al. pelibatan partisipasi masyarakat 
lebih optimal, fungsi teriangulasi yang efektif, hasil analisa yang lebih tajam  sesuai dengan realitas 
kebutuhan masyarakat, dll, maka FADO/VECO  mencoba  mengkombinasikan/integrasi  metodologi PRA 
dengan metodologi ZOPP (PRA Marries ZOPP) salah satu alat pengembangan program. Integrasi tersebut 
secara jelas dapat dilihat pada bagian siklus pengelolaan program (Program Cycle Management-PCM) sbb:  

Strategi pengintegrasian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 

 

Strategi pengintegrasian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: 

• Menciptakan pre kondisi (Pre condition policy)  

Kebijakan FADO/VECO maupun mitra memungkinkan dan menciptakan peluang-peluang untuk 
pengembangan metodologi-metodologi partisipatif (PRA, ZOPP, dll).  
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• Mengembangkan Strategy  

Bila kebijakan memang memungkinkan maka dalam implementasi dan pengembangan metodologi tersebut 
diperlukan trategi yang jelas, al. Tujuan, goal yang ingin dicapai, siapa pemanfaatnya, ….dan bagaimana 
menjamin keberlanjutannya.  

Pengembangan strategi tentunya tidak terpisahkan dengan ketersedian SDM dan sarana pendukung lainnya 
al. biaya, media Ujicoba untuk belajar, dll. Secara internal media belajar yang digunakan dalam hal ini 
proses monitoring program “Evaperca” yang dilakukan setiap 3 bulanan di level target group dan 6 bulanan 
di level desa/program. Sedangkan untuk memperoleh input dari pihal lain FADO/VECO  mengembangkan 
network dengan jaringan /lembaga lain: al. GTZ, FPPM, UPLB, dll.  

• Mengembangkan Tool  

Tools yang dikembangkan perlu dikaitkan dengan strategi yang disusun, dalam hal ini siapa yang akan 
menggunakan. Prinsip-prinsip pemberdayaan sangat penting diperhatikan dalam mengembangkan tool ini. 
Tool yang telah dikembangkan oleh FADO/VECO terkait dengan pengembangan metodologi partisipatif al: 
format monitoring “EVAPERCA”,  Modul pelatihan Evaperca, P3MD, pelatihan Zopp, dll.  

Penerapan PRA atau teknik-teknik PRA dalam  ZOPP/PCM tentunya disesuai dengan kebutuhan di 
masing-masing level tahapan siklus pengelolaan program. Tabel dibahwa akan menjelaskan pengalaman 
penerapan PRA pada masing-masing tahapan siklus program  berikut kekeuatan dan kelemahannya:  

Indentifikasi Masalah dan Potensi: 

PARTISIPASI MASYARAKAT  
TAHAP TEKNIK YANG DIGUNAKAN  

Kekuatan  Kelamahan 

IDENTIFIKASI  

• Perubahan 

kecenderungan  
• Peta Desa  
• Transek  
• Sketsa kebun  
• Kalender musim  
• Pembagian Kerja 

Gender  
• Analisa pola keputusa  

  

• Membuka 

wawasan 

masyarakat 
(pedesaan)  

• Informasi yang 

diperoleh riil  
• Memberikan 

pulang belajar 

bagi masyarakat  

  

• Yang terlibat 

terbatas (orang 

kunci, 
perwakilan)  

• Perempuan 

kurang terlibat  
• Input orang 

luar dominan 

(metodologi, 

material, dll)  

Perencanaan Program:  

Tahap:   

 Teknik PRA 
 Kekuatan

   Kelemahan 

PERENCANAAN PROGRAM  

  

  

  

• Pengorganisasian 

masalah  
• Prioritas masalah  
• Zopp/OOPP 

(logical 

framework)  

  

• Program yang 

dihasilkan 

“SMART”:  
• Specific  
• Measurable  
• Achievable  
• Realistic  
• Time  

• Yang terlibat 

terbatas (orang 

kunci, 

perwakilan)  
• Perempuan 

kurang terlibat  
• Input orang luar 

dominan 

(metodologi, 
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      material, dll)  

  

 
Implentasi Perogram:  

Tahap:  

  Teknik PRA Kekuatan  Kelemahan 

IMPLEMENTASI  

  

  

  

• Pola Keputusan  
• Stakeholder 

analysis  
•  Logical 

framework  

  

  

• Partispasi 

masy.meningkat  
• Proses 

pembelajaran 

meningkat  
• Kontrribusi dr 

masyarakat mulai 

tumbuh  

  

• komsumsi waktu 

meningkat  
• intervensi org 

luar masih 

dominan  
• masalah 

berkembang  
•   “Esklusif-Proyek  

Monitoring Program:  

Tahap:  

  

  

 Teknik PRA

  
Kekuatan Kelemahan 

MONITORING  

  

  

  

  

• Perubahan 
kecenderungan  

• Peta Desa  
• Transek  
• Sketsa kebun  
•  Kalender 

musim  
• Pembagian Kerja 

Gender  
• Analisa pola 

keputusan  
•  Logical 

frame work  
•    

• Objektif  
• Tindak lanjut 

lebih jelas      
• Ada fasilitator 

local  
• Program milik 

masyarakat  
• Input proyek 

mulai menurun  
• Metodologi mulai 

diterima oleh 

masyarakat  
• Ada fasilitator 

lokal  

• Konsumsi waktu 
lama  

• “Mahal”  
• Ada perbedaaan 

kebutuhan antara 

proyek dan masy.  

  

  

Evaluasi Program:  

Tahap:  

  

  

 Teknik PRA

  
Kekuatan  Kelemahan 

EVALUASI  • Perubahan 

kecenderungan  
• Objektif  
• Tindak lanjut 

• Tindak lanjut oleh 

proyek belum 
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• Peta Desa  
• Transek  
• Sketsa kebun  
• Kalender musim  
• Pembagian Kerja 

Gender  
•  Analisa pola 

keputusan  

•  Logical framewor  

lebih jelas  
• Ada fasilitator 

local  
•  Program milik 

masyarakat  

  

  

tentu realistis, 

ada keterbatsan 

proyek dalam 

memenuhi 

tuntutan hasil 

evaluasi.  
•  Keberlanjutan 

dipertanyakan  

  

G. Pengembangan P3MD dalam Mendukung Institusionalisasi Partisipasi di Tingkat Masyarakat 
maupun di Tingkat Lembaga.  

Peremcanaan Partisipatif  Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) adalah metodologi partisipatif  yang 
digunakan sebagai alat untuk menyusun perencanaan pembangunan  desa.  

Lahirnya kebijakan pemerintah tentang P3MD, bagi FADO/VECO  bak “Gayung Bersambut….”. Betapa 
tidak bahwa pengembangan perencanaan partisipatif di tingkat proyek/program menggunakan  metodologi 
ZOPP, PRA dan follow-up dengan metodologi Evaperca sangat relevan dengan prinsip-prinsip penerapan 
P3MD.  Momentum tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh FADO/VECO dan mitranya sebagai  salah 
satu media/alat untuk  melembagakan  hasil-hasil kegiatan program (teknis, metodologis) di level yang 
lebih tinggi, khususnya di level desa. Dengan terlembaganya hasil kerja program/proyek tersebut (termasuk 
metodologi partisipatif) dimungkinkan bahwa apa yang menjadi tujuan program bisa berkelanjutan.  

Upaya-upaya  pelembagaan dilakukan dengan beberapa  tahap kegiatan:  

�         Penguatan kader pemandu perencanan partisipatif “EVAPERCA”  

�         Analisa peran/peluang LSM untuk terlibat dalam proses pembagunan/MUSBANG  

�         Fasilitasi pelaksanaan MUSBANGDES  

�         Penguatan BPD (Badan Perwakilan Desa), al. Pendekatan Pembangunan Partisipatif, dll.  

�         Networking dan Publikasi  

Walapaun demikian, bahwa proses institusionalizing/pelembangaan itu sendiri tidaklah mudah. Banyak 
faktor  penghambat yang  perlu mendapat perhatian sebelum kita benar-benar menentukan langkah-langkah  
proses pelembagaan. Beberapa faktor tersebut adalah al:  

�         Pre condition, dalam hal ini adalah kesiapan pemerintah dalam penerapan desentralisasi 
(Decentralize Decision Making).  

�         Strategi yang digunakan  

�         Proyek-proyek  dari pihak lain (yang mengabaikan faktor-faktor pemberdayaan, partsipasi, dll)  

�         Means dan personil (termasuk keswadayaan dari masyarakat)  

  

Pustaka :  
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