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M O T T OM O T T OM O T T OM O T T O    

    

Yang penting bukan berapa kali aku gagal, tapi yang 

penting berapa kali aku bangkit dari kegagalan. 

       (Abraham Lincoln) 

 

Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, 

maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. 

(HR. Muslim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

RINGKASAN 

 

 Afifa Amalasari, 2009, Upaya Sinkronisasi Kebutuhan antara Kebutuhan 

Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang). Drs. Abdullah Said, M. Si, Drs. Riyanto, M.Hum, 

189 Hal+xv Hal. 

 

   Pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 

Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah di 

sempurnakan dengan UU No 32 Tahun 2004 serta UU No 25 Tahun 2004 tentang 

SPPN, membawa perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah pusat dan 

daerah. Pergeseran tersebut juga membawa perubahan dalam perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program 

pembangunan terutama peran pemerintah daerah yang lebih besar dan partisipasi 

publik yang lebih aktif, di sinilah partisipasi masyarakat sangat diharapkan, karena 

partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pembangunan. Hal tersebut 

semakin memperjelas bahwa posisi masyarakat dalam pemerintahan sangat 

dominan, yaitu masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan 

sebagai subjek pembangunan. Melihat fenomena di atas, pemerintah telah 

melakukan berbagai macam upaya untuk menjembatani antara masyarakat dengan 

pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang). Di kota Malang forum Musrenbang sebagaimana 

diuraikan diatas telah dilaksanakan, namun fakta di lapangan, forum Musrenbang 

yang sebenarnya dimaksudkan untuk membuka keterlibatan (partisipasi) 

masyarakat ternyata kurang optimal dan mengalami beberapa kendala. kendala 

yang di hadapi dalam Musrenbang adalah adanya kesulitan dalam mensinkronkan 

antara kebutuhan masyarakat dan instansi (SKPD), karena jumlah penduduk yang 

tinggi maka tingkat kebutuhan menjadi bervariasi hal ini menyebabkan timbulnya 

kesulitan untuk mensinkronkan antara kebutuhan masyarakat dengan Instansi 

(SKPD), dimana antara keinginan masyarakat dan dinas seringkali berbeda. 

Tujuan dari penelitian ini adalah a) Untuk mengetahui dan 

menggambarkan bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) di Kota Malang. b) Untuk mengetahui apa penyebab tidak 

sinkronnya antara kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan instansi (SKPD) 

dalam perencanaan pembangunan. c) Untuk mengetahui bagaimana upaya agar 

sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan instansi (SKPD) 

dalam perencanaan pembangunan dapat terwujud. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang didapat melalui 

informan, peristiwa dan dokumen dengan teknik pengumpulan data secara 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian berupa 

peneliti sendiri, pedoman wawancara ,  catatan lapangan dan dokumentasi. 

Sedangkan analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 



 

Bedasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang di Kota 

Malang sudah berjalan sesuai dengan UU yang berlaku dari tingkat kelurahan, 

kecamatan dan kota. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa 

faktor penghambat yang berasal dari masyarakat dan pemerintah. Faktor 

penghambat dari masyarakat adalah masyarakat kurang bisa membedakan antara 

keinginan dan kebutuhan, usulan masyarakat kurang jelas, dan keterlibatan 

masyarakat yang rendah. Faktor penghambat dari pemerintah adalah terbatasnya 

dana APBD dan banyaknya usulan program yang diajukan sebagai hasil 

Musrenbang tidak menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan. untuk mengatasi faktor penghambat tersebut 

upaya yang diambil oleh Bappeda adalah upaya preventif dan kuratif. Namun 

upaya tersebut kurang efektif dan belum bisa menyelesaikan semua faktor 

penghambat Sinkronisasi Kebutuhan antara Masyarakat dengan Instansi (SKPD) 

dalam Musrenbang. 

Dengan demikian saran yang dapat disampaikan penulis adalah lebih 

meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi 

mereka dalam Musrenbang,  penetapan kriteria yang digunakan untuk menentukan 

prioritas program sehingga antara masyarakat dengan instansi (SKPD) dapat 

terjadi sinkronisasi kebutuhan, Memotong matarantai proses dan dokumen 

perencanaan yang berlebihan, Harus terjadi integrasi antara perencanaan dengan 

penganggaran, adanya  monitoring dan evaluasi yang jelas,  dan membentuk kader 

pembangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 

Afifa Amalasari, 2009, The Synchronization between Public and 

Institutional (SKPD) Interests in The Development Planning Assembly 

(Musrenbang). Drs. Abdullah Sais, M.Si, Drs. Riyanto, M.Hum. 

189Hal+xvHal. 

 

 Local autonomy, as prevailed with Act No.22 of 1999 on local 

government and Act No.25 of 1999 on financial balance between central 

and local governments, then subsequently amended by Act No.32 of 2004 

and Act No.25 of 2004 on SPPN, brings along the relationship pattern 

change between central and local governments. This change leads to the 

change in planning, budgeting, implementation, supervision, and 

evaluation of policy and development. Local government plays greater 

role and public participation improves with more active engagement 

because public participation plays important role in the development. This 

fact improves the clarity that the public supposes to be dominant over the 

government, but exactly the public does not remain anymore as 

development object, but as development subject. Seeing this phenomenon, 

the government takes several measures to connect the public and the 

government. An example of governmental action relates to the 

implementation of community empowerment program through 

Development Planning Assembly (Musrenbang). Musrenbang forum seems 

evident in Malang City but fails to increase public participation and 

challenges with some barriers. The barriers involve the difficulty to 

synchronize the public and institutional (SKPD) interests because the 

higher population rate makes the demand rate varied. Such trouble 

becomes so obvious when the public and official interests differ against 

each other.  

 The objective of research seems (a) to acknowledge and to describe 

the implementation of Development Planning Assembly (Musrenbang) at 

Malang City, (b) to understand the cause of less synchronization between 

public and institutional (SKPD) interest in the development planning, and 

(c) to observe the synchronization between public and institutional 

(SKPD) interests in the development planning. 

 In this research, the author employs descriptive study by using 

qualitative approach. Data sources include informant, event and document. 

Data collection techniques involve interview, observation and 

documentation. Research instruments comprise to the author, interview 

manual, field note and documentation. Data analysis considers data 

collection, data reduction, data presentation, and conclusion remark.  

 Results of research indicate that Musrenbang at Malang City 

complies with the prevailed Act at village, subdistrict and city levels. The 

implementation, however, faces constraining factors from public and 

government. The constraining factors from public may be the lack of 

capability of public to differ between pretension (desire) and interest, 



 

unclear public opinion, and lower public participation. The governmental 

constraining factors can be limited APBD fund or the failure to use the 

proposed programs as the base for SKPD in making policy, program, and 

activity of development. Dealing with such constraining factors force 

Bappeda is preventif and kuratif solution. However, these actions seem far 

from effective and with less capability to deal with all factors constraining 

the synchronization between public and institutional (SKPD) interests in 

Musrenbang.  

 Research may suggest that public socialization should be 

improved to increase public participation in the Musrenbang. Criteria must 

be determined to establish program priority in order to produce 

synchronization between public and institutional (SKPD) interests. Other 

recommendations may involve eliminating excessive process and 

document of planning, the integration between planning and budgeting, 

clear monitoring and evaluation and to estabilished development cadre. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang 

berkesinambungan dari suatu keadaan tertentu pada suatu keadaan yang dianggap 

lebih baik. Suatu pembangunan bisa menjadi maksimal apabila potensi dan 

sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan dengan optimal, seperti: sumber daya 

alam, manusia dan teknologi. Pembangunan yang dicita-citakan oleh bangsa 

Indonesia adalah usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur 

yang merata, baik secara materiil maupun spiritual dalam suasana perikehidupan 

yang aman, tertib, dan dinamis 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang 

memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang 

berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan 

masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyerasikan 

laju pertumbuhan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Pembangunan 

daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di 

daerah melalui pembangunan sektoral dengan perencanaan pembangunan oleh 

daerah yang efisien dan efektif menuju tercapainya kemandirian daerah dan 

kemajuan yang merata di seluruh pelosok tanah air. 

Pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan dikeluarkannya UU No.22 

Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah di 

sempurnakan dengan UU No 32 Tahun 2004 serta UU No 25 Tahun 2004 tentang 

SPPN, lebih menitikberatkan pada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah 

disini memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 

sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya, selain itu juga menempatkan 

masyarakat sebagai pilar utama pemerintah daerah. Otonomi daerah sebagai salah 



 

satu bentuk “desentralisasi” pemerintah, pada hakikatnya ditujukan untuk 

memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih 

mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita 

masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur. 

Maksud dan tujuan pemberian otonomi secara tegas dalam GBHN adalah 

berorientasi pembangunan, yang dimaksud dengan pembangunan adalah 

pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi kehidupan dan 

penghidupan. Daerah memiliki kewajiban untuk ikut melancarkan jalannya 

pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.  Berdasarkan otonomi daerah 

tersebut, maka perencanaan pembangunan menjadi kekuasaan penuh daerah untuk 

melakukan pembangunan di wilayahnya masing-masing. 

Melalui pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yaitu tidak semua 

urusan yang menyangkut masyarakat seluruh Indonesia, ditangani oleh 

pemerintah pusat. Terdapat beberapa urusan yang hanya ditangani oleh 

pemerintah pusat, yaitu agama, pengadilan, fiskal atau moneter, keamanan dan 

politik luar negeri. Di luar lima urusan tersebut, diserahkan kepada pemerintah 

daerah. Hal ini ditujukan agar pemerintah daerah belajar mandiri dan tidak selalu 

menggantungkan diri kepada pemerintah pusat. Dengan berkembangnya 

pelaksanaan demokrasi-demokrasi dari bawah, maka diharapkan ada pergeseran 

peran dalam perencanaan pembangunan di daerah, dimana pemerintah pusat 

hanya menyediakan dana pembangunan, sedangkan daerah merupakan pencipta 

program pembangunan di daerah karena yang mengetahui kondisi dan situasi di 

daerah adalah pemerintah daerah. Pergeseran ini akan mendorong untuk semakin 

kreatif dan inovatif dalam merancang program pembangunan daerah. Dalam hal 

ini pembangunan daerah akan diarahkan pada visi daerah, bukan visi pemerintah 

pusat yang sering tidak sesuai dengan kondisi daerah.  

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan dalam pola hubungan 

antara pemerintah pusat dan daerah. Pergeseran tersebut juga membawa 

perubahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi kebijakan dan program pembangunan terutama peran pemerintah daerah 

yang lebih besar dan partisipasi publik yang lebih aktif, di sinilah partisipasi 



 

masyarakat sangat diharapkan, karena partisipasi masyarakat sangat berperan 

penting dalam pembangunan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi 

Daerah Nomor 32 Tahun 2004, menjelaskan bahwa betapa pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Undang-Undang baru ini tetap mengusung 

semangat reformasi dengan menempatkan masyarakat sebagai pilar utama 

pemerintah daerah. Konsideran dan penjelasan UU pemerintahan daerah yang 

baru ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan demikian, pada dasarnya dua 

undang-undang pemerintahan daerah tersebut membawa semangat 

penyelenggaraan pemerintahan daerah secara partisipatif. Isi dari dua kebijakan 

tentang pemerintahan daerah secara jelas menunjukkan keberpihakannya kepada 

masyarakat, yakni penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 

masyarakat bukan kepada pemerintah daerah (Muluk, 2007).  

Hal tersebut semakin memperjelas bahwa posisi masyarakat dalam 

pemerintahan sangat dominan, yaitu masyarakat bukan lagi sebagai objek 

pembangunan melainkan sebagai subjek pembangunan. Posisinya sebagai subjek, 

masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelesaikan 

urusannya sendiri sesuai dengan aspirasi di daerahnya. Konsep partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan perlu dilihat sebagai “shared authority” diantara 

para stakeholders pembangunan, dimana proses pembangunan tidak didominasi 

oleh satu pihak saja (misalnya pemerintah) tetapi merupakan usaha bersama yang 

didasarkan pada nilai bersama (shared values), visi bersama (shared vision) dan 

misi bersama (shares mission). 

Melihat fenomena di atas, pemerintah telah melakukan berbagai macam 

upaya untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang didasarkan pada Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang). Berdasarkan peraturan tersebut, Musrenbang merupakan forum 



 

antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana 

pembangunan daerah. 

Pelaksanaan Musrenbang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

menjadi sangat penting dan diperlukan untuk menyeimbangkan dan 

menyebarluaskan informasi tentang isu strategis bersama, ketersediaan sumber 

daya, serta alternatif tindakan kolektif yang  harus dibangun melalui kerja sama 

pembangunan. Kegiatan ini memiliki basis legal untuk dilaksanakan secara 

nasional sehingga memiliki nilai yang sangat strategis karena jika berjalan dengan 

baik akan sangat signifikan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan 

memperbaiki mata rantai proses perencanaan pembangunan nasional. 

Musrenbang merupakan wadah atau forum musyawarah tahunan yang 

dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan untuk 

menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran yang berjalan yang sesuai dengan 

level tingkatannya. Pelaksanaan Musrenbang sebagai suatu sistem perencanaan 

yang paling formal & normatif di negara ini, dilaksanakan setiap tahun secara 

reguler sebagai suatu proses yang mekanis dalam artian hasil dari masing-masing 

tahapan musrenbang tersebut dari komunitas yang paling kecil di masyarakat (RT, 

RW atau kelompok masyarakat marginal lainnya) saling bertalian (connection) 

dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat kota, propinsi bahkan nasional.  

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan 

melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap 

pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan 

menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas 

dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil 

proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Musrenbang yang 

dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan 

desa/kelurahan. Berbagai pendekatan tersebut dapat berjalan baik dengan syarat 

perlunya penguatan koordinasi dalam perencanaan pembangunan secara terus 

menerus. Koordinasi pembangunan dilakukan baik secara vertikal maupun 

horizontal. Selama ini, upaya koordinasi perencanaan pembangunan dilakukan 

baik secara kelompok (rapat teknis instansi) maupun secara bersama berupa rapat-

rapat koordinasi pembangunan.  



 

Partisipasi yang berasal dari masyarakat yang berwujud usul atau ide dari 

masyarakat melalui tokoh masyarakat, merupakan keinginan masyarakat yang 

nantinya akan dijadikan dasar oleh pemangku kepentingan seperti ketua RW, 

ketua RT ataupun kepala desa. Hal itu yang nantinya akan diproses menjadi 

sebuah perencanaan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Pada dasarnya 

pelaksanaan musrenbang yang paling dasar adalah pada tingkat desa atau 

kelurahan. Karena pada level itulah partisipasi dari masyarakat bersumber, yang 

hanya terdapat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang 

disingkat dengan Musrenbangdes.  

Di kota Malang forum Musrenbang sebagaimana diuraikan diatas telah 

dilaksanakan, namun fakta di lapangan, forum Musrenbang yang sebenarnya 

dimaksudkan untuk membuka keterlibatan (partisipasi) masyarakat ternyata 

kurang optimal dan mengalami beberapa kendala.  

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Malang, kendala yang di hadapi dalam Musrenbang adalah 

adanya kesulitan dalam mensinkronkan antara kebutuhan masyarakat dan instansi 

(SKPD), karena jumlah penduduk yang tinggi maka tingkat kebutuhan menjadi 

bervariasi hal ini menyebabkan timbulnya kesulitan untuk mensinkronkan antara 

kebutuhan masyarakat dengan Instansi (SKPD), dimana antara keinginan 

masyarakat dan dinas seringkali berbeda Masyarakat melihat kebutuhan dari apa 

yang dibutuhkan saat ini (jangka pendek) dan kurang bisa membedakan antara 

keinginan dan kebutuhan  sedangkan dinas melihat kebutuhan dari jangka panjang 

dan harus disesuaikan dengan program dinas. Selain itu terbatasnya dana APBD 

juga mempengaruhi upaya sinkronisasi kebutuhan antara masyarakat dengan 

instansi (SKPD),  Misalnya pada Tahun 2007 usulan dari masyarakat untuk Dinas 

Pendidikan sebanyak 120 usulan, karena terbatasnya dana APBD sehingga usulan 

dari masyarakat tidak semua dapat terealisasi, dari 120 usulan  yang terealisasi 

hanya sebesar 20persen dari usulan masyarakat. 

Dari uraian dan penjelasan diatas, fenomena dan pendapat tersebut 

mungkin benar terjadi di Kota Malang. Maka kiranya perlu dilakukan penelitian 

untuk menemukan fakta di Kota Malang berkaitan dengan masalah sinkronisasi 

kebutuhan antara masyarakat dengan instansi (SKPD). Atas dasar pemikiran 



 

tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang  Upaya 

Sinkronisasi antara Kebutuhan Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Studi Pada Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Malang). 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(MUSRENBANG) di Kota Malang? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat sinkronisasi kebutuhan antara 

kebutuhan masyarakat dengan kebutuhan Instansi (SKPD)? 

3. Bagaimana upaya agar sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dengan 

instansi (SKPD) dapat terwujud? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 Sesuai dengan rumusan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui apa penyebab tidak sinkronnya antara kebutuhan 

masyarakat dengan instansi (SKPD) dalam Musyawaah perencanaan 

pembangunan. 

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya agar sinkronisasi antara kebutuhan 

masyarakat dengan instansi (SKPD) dalam Musyawarah perencanaan 

pembangunan dapat terwujud. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

 

 Ketika melakukan penelitian, diharapkan akan memberikan kontribusi 

yang bersifat positif. Adapun manfaat atau kontribusi yang dapat diambil 

penelitian ini adalah : 



 

1. Implikasi Teoritis 

a. Bahan kajian dan membangun pemikiran dalam pengembangan 

Ilmu Administrasi Publik, khususnya studi tentang Perencanaan 

Pembangunan. 

b. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti berikutnya 

yang ingin meneliti permasalahan yang sama. 

c. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan peneliti dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir dan belajar menganalisis 

permasalahan yang ada. 

2. Secara praktis 

a. Bagi instansi Pemerintahan khususnya BAPPEDA Kota Malang 

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 

yang terkait dengan Upaya Sinkronisasi antara Kebutuhan 

Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

 

E. Sistematika Penelitian 

 

Adapun sistematika penelitian ini yaitu : 

Bab I :   PENDAHULUAN 

Pada bab ini antara lain berisi tentang latar belakang, rumusan     

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika 

penelitian. 

Bab II :  KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini antara lain berisi tentang kajian pustaka yang 

berkaitan dengan Upaya Sinkronisasi antara Kebutuhan 

Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

Bab III :    METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada 

penelitian yang terkait. 

 



 

Bab IV :  PENYAJIAN DATA 

 Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai Upaya Sinkronisasi antara Kebutuhan Masyarakat 

dengan Instansi (SKPD) dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbag). 

Bab V :   PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang penutup dan kesimpulan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Administrasi Publik 

1. Definisi administrasi 

Menurut Wikipedia dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi yaitu 

proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun 

sempit di dalam penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi 

manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. 

 

2. Definisi Administrasi Publik 

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004), mengatakan bahwa 

administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, 

dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. 

Fokus utama teori administrasi menurut fayol dalam pasolong (2007) 

adalah penentuan tipe spesialisasi  dan hirarki yang paling mengoptimalkan 

efisiensi organisasi. Teori administrasi dibangun atas empat pilar utama yaitu : 

pembagian tenaga kerja, proses skala dan fungsional, struktur organisasional, dan 

rentang kendali (span of control). 

Teori administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi 

universal yang dilakukan para pemimpin dan asas-asas yang menyusun praktik 

kepemimpinan yang baik. 

 

B. Administrasi Pembangunan. 

1. Definisi Administrasi Pembangunan 

 Administrasi Pembangunan merupakan cara pendekatan yang merupakan 

bagian dari suatu keseluruhan proses proses pembangunan sebagai suatu proses 

perubahan sosial yang menyeluruh. 



 

Menurut Siagian (2005) administrasi pembangunan adalah seluruh usaha 

yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan 

berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan 

negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. 

Menurut Montgomery dan Esman dalam Pasolong (2007) administrasi 

pembangunan meliputi perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada 

pemerintahan (the development of administration) dan juga berarti perbaikan dari 

pelaksanaan usaha pembangunan (administration of the development). 

 

2. Ciri-Ciri Admninistrasi Pembangunan 

Menurut Bintoro (1978), Administrasi pembangunan memiliki ciri-ciri 

yaitu: 

1. Memberikan perhatian terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda 

terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara yang baru 

berkembang. 

2. Administrasi pembangunan mempunyai peran aktif dan berkepentingan 

(committed) terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan 

kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaanya yang efektif . 

3. Berorientasi pada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan 

(inovasi) ke arah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu 

masyarakat di masa depan. 

4. Lebih berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari 

pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya yang 

efektif . Selain itu juga disebutkan sebagai kemampuan dan pengendalian 

instrumen-instrumen bagi pencapain tujuan pembangunan. (administrasi 

pembangunan lebih bersikap sebagai “development agent”). 

5. Dalam administrasi pembangunan, administrator dalam aparatur 

pemerintah merupakan penggerak perubahan. 

6. Administrasi pembangunan harus mengaitkan diri dengan subtansi 

perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan di 

berbagai bidang. 

7. Berpendekatan lingkungan (ecological approach), berorientasi pada 

kegiatan (action oriented) dan bersifat pemecahan masalah (problem 

solving) 

 

3. Ruang Lingkup Administrasi Pembangunan 

Menurut Bintoro (1978) ruang lingkup administrasi pembangunan yaitu: 

1. Ruang lingkup administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi yaitu 

penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi publik. Fungsi 

lainnya adalah merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-



 

program pembangunan (diberbagai bidang) serta pelaksanaannya secara 

efektif. 

2. Administrasi pembangunan dapat pula dibagi dalam dua sub fungsi. 

Pertama adalah perumusan kebijaksanaan pembangunan. Kedua adalah 

pelaksanaannya secara efektif. 

 

C. Perencanaan Pembangunan Daerah 

1. Perencanaan 

a. Definisi Perencanaan 

 Perencanaan pada dasarnya merupakan salah satu fungsi organik 

manajemen sehingga sangat dibutuhkan oleh semua jenis organisasi baik besar 

maupun kecil. Negara sebagai organisasi, juga memerlukan perencanaan sehingga 

para pimpinannya harus menentukan prioritas apa yang akan diambil dalam 

melaksanakan kegiatan pembangunan. Sebelum membahas tentang perencanaan 

pembangunan daerah, sebaiknya kita membahas terlebih dahulu tentang definisi 

perencanaan. Terdapat beberapa pengertian perencanaan menurut Tjokroamidjojo 

(1987) dalam Perencanaan Pembangunan, yaitu : 

a) Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses 

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. 

b) Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya 

(maximum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien 

dan efektif. 

c) Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang 

dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. 

 

Menururt Hasibuan (2001), perencanaan adalah sejumlah keputusan 

mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. Jadi setiap rencana mengandung dua unsur yaitu : tujuan dan 

pedoman. 

 

b. Karakteristik Perencanaan 

Dari berbagai pengertian perencanaan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perencanaan itu merupakan suatu proses menyiapkan kegiatan untuk 

mencapai tujuan sebaik mungkin melalui sumber-sumber yang dimiliki supaya 

lebih efisien dan efektif. Untuk dapat mencapai pembangunan yang efektif dan 

efisien, tentu dibutuhkan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang 



 

tersebut mempunyai beberapa karakteristik, menurut Siagian (1984) dalam Proses 

Pengelolaan Pembangunan Nasional, yaitu : 

a. Perencanaan berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai karena 

eksistensi seluruh organisasi justru adalah untuk pencapaian tujuannya. 

b. Perencanaan selalu mengandung keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang 

akan dilakukan dan tindakan yang akan diambil betapa pun tentatifnya 

keputusan tersebut. 

c. Segala sesuatu yang termuat dalam rencana merupakan hasil perhitungan 

yang matang dengan pengertian bahwa perhitungan yang dibuat tidak 

bersifat absolut yang berarti terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali 

serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan. 

 

c. Arti Penting Perencanaan 

Sedangkan jika perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk 

mencapai tujuan dengan lebih baik, maka terdapat alasan yang lebih kuat untuk 

melakukan perencanaan menurut Tjokroamidjojo (1987)  , yaitu : 

a) Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan 

kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang 

ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. 

b) Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (forecasting) 

terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan 

dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan 

tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin 

dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi 

sedikit mungkin. 

c) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif 

tentang cara yang terbaik (the best alternative) atau kesempatan untuk 

memilih kombinasi cara yang terbaik (the best combination). 

d) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urut-

urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan 

usahanya. 

e) Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar 

untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi (control/evaluation). 

 

d. Ciri-ciri Perencanaan yang Baik 

Seperti yang diketahui bahwa penyusunan perencanaan sangat penting, 

menurut Siagian (1984) dalam Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, maka 

perencanaan yang baik seharusnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Suatu rencana harus mempermudah seluruh usaha untuk mencapai tujuan. 

b. Penyusunan rencana tidak bisa diserahkan kepada sekelompok orang yang 

kedalaman persepsi dan pengetahuannya tentang hakiki daripada tujuan 

yang hendak dicapai masih diragukan. 



 

c. Para penyusun rencana harus terdiri dari para tenaga professional yang, di 

samping ahli dan terampil dalam penggunaan berbagai teknik 

perencanaan, juga telah memiliki pengalaman praktek di lapangan. 

d. dicantumkan petunjuk yang jelas tentang substansi dan teknik penjabaran 

yang memang harus dilakukan sebelum dilaksanakan. 

e. Tidak boleh terlepas dari pemikiran pelaksanaan. 

f. Kesederhanaan bentuk dan isi dari sebuah rencana, maksudnya 

menggambarkan secara jelas skala prioritas yang logis, mudah dipahami 

oleh mereka yang akan terlibat dalam pelaksanaan rencana, meskipun 

tidak turut berperan dalam penyusunan rencana dan mudah dijabarkan oleh 

para pelaksana. 

g. Keluwesan terhadap situasi yang ada. 

h. Adanya ruang pengambilan resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya. 

i. Pragmatisme. 

j. Aktualitas, yaitu penggabungan yang operasional antara teori dan praktek 

di lapangan. 

Pada hakikatnya, inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi 

masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan 

yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang 

terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai 

tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 

 

2.  Pembangunan 

a.  Definisi Pembangunan 

 Setelah mengetahui definisi tentang perencanaan, sekarang menuju ke 

definisi tentang pembangunan.  

Menurut Inayatullah (1967) dalam http://one.indoskripsi.com/judul-

skripsi-tugas-makalah/tugas-kuliah-lainnya/konsep-awal-dan-pengertian-

pembangunan, yaitu perubahan menuju pola-pola masyarakat yang 

memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang 

memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap 

lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan 

warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. 

 

b. Arti Penting Pembangunan  

Pembangunan akan membawa masyarakat kepada modernisasi, dalam 

pengertian mencapai kemandirian pribadi, melalui suatu proses interaksi yang 

terjadi dalam masyarakat. Pembangunan harus dimulai dari proses perubahan-

perubahan sosial yang besar dan secara berkelanjutan. Proses atau usaha 

perubahan sosial tersebut dapat berarti suatu proses dan usaha pembangunan. 



 

Perubahan sosial dimulai dari proses kemandirian atau dimulai dari proses 

emansipasi diri. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses menuju 

perubahan untuk menjadi lebih baik, sehingga terdapat pendapat bahwa 

pembangunan merupakan pertumbuhan.  

Menurut Siagian (1984), pembangunan nasional didasarkan pada lima ide 

pokok, yaitu : 

1. Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti 

mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang 

lebih “baik” dari kondisi yang kini ada. Kondisi yang lebih baik itu harus 

dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan 

bermasyarakat dan oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan 

taraf hidup, misalnya, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang 

lainnya. 

2. Ide pokok yang kedua yang inheren dalam pengertian pembangunan ialah 

pertumbuhan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan di sini ialah 

kemampuan suatu Negara bangsa untuk terus berkembang baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi 

kehidupan. Berarti, tidak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari 

usaha pembangunan. 

3. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. 

Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu 

masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, 

tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Berarti 

bahwa baik secara konseptual maupun secara operasional, tujuan, arah dan 

jenis berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dan seluruh potensi 

serta kekuatan nasional diarahkan ke situ.  

4. Jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha 

yang dilakukan secara sadar, konotasinya adalah bahwa pembangunan itu 

didasarkan pada sesuatu rencana yang tersusun secara rapi untuk satu 

kurun waktu tertentu. 

5. Kiranya tepat apabila dikatakan bahwa pembangunan bermuara pada suatu 

“titik akhir” tertentu, yang untuk mudahnya dapat dikatakan merupakan 

cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha Negara bangsa yang 

bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Strategi Pembangunan 

Gambar I 

Strategi Pembangunan Indonesia 

 

  Politik dan Hukum      Han dan Kam 

 

 

 

  

  Indonesia hari ini     strategi : PEMBERDAYAAN               indonesia masa-  

  Nation with low of     akses  penyiapan  depan 

 Competitiveness     partisipasi  pemihakan       Nation with global 

       Kontrol  perlindungan        competitiveness 

       manfaat 

 

 

 

 

  Ekonomi          sosial dan budaya 

 

Sumber: Nugroho (2003). 

 

Strategi pembangunan yang digambarkan diatas mengelompokkan empat 

pembidangan sektor strategis, yaitu politik, pertahanan dan keamanan, ekonomi, 

dan sosial dan budaya. Tujuan di masa depan adalah membangun sebagai sebuah 

negara dengan keunggulan bersaing secara global, meninggalkan kondisi sekarang 

yang lemah dalam bersaing di berbagai sektor, khususnya ekonomi. 

 

3. Perencanaan Pembangunan 

a. Definisi Perencanaan Pembangunan 

Terdapat definisi perencanaan pembangunan menurut beberapa ahli, yaitu: 

a. Menurut Tjokroamidjojo (1987), perencanaan pembangunan merupakan 

suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk 



 

sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-

tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan 

efektif. 

b. Sedangkan menurut Riyadi (2003), perencanaan pembangunan merupakan 

suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan 

yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan 

sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas 

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik 

(mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. 

 

b. Tahap Perencanaan Pembangunan 

Di negara kita, perencanaan pembangunan diatur dalam UU No.25 tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun pengertian 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan 

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Menurut 

pengertian tersebut, jelaslah bahwa pemerintah telah membagi perencanaan dalam 

dua bagian besar yaitu perencanaan pembangunan tingkat nasional dan daerah 

yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pada hakikatnya, Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut mempunyai beberapa tujuan seperti 

yang terdapat dalam UU No.25 tahun 2004 tentang SPPN, yaitu : 

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;  

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, 

antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan 

daerah;  

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, dan pengawasan;  

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan  

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,  

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 

Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia secara umum dapat 

ditelaah melalui empat tahap perencanaan pembangunan menurut Riyadi (2003), 

yang satu sama lain saling terkait, yaitu : 

1. Pertama, tahap perencanaan kebijakan pembangunan, tahap ini 

perencanaan yang disusun lebih bersifat politis dengan mengemukakan 

berbagai kebijakan umum pembangunan sebagai suatu produk kebijakan 

nasional. 



 

2. Kedua, tahap perencanaan program pembangunan, tahap ini perencanaan 

pembangunan sudah lebih khusus mencerminkan langkah-langkah yang 

akan dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk program-program 

pemerintah (eksekutif). 

3. Ketiga, tahap perencanaan strategis pembangunan, tahap ini perencanaan 

pembangunan mulia terfokus pada sektor-sektor pembangunan yang akan 

diimplementasikan oleh instansi-instansi teknis. 

4. Keempat, tahap perencanaan operasional pembangunan, tahap ini 

perencanaan pembangunan sudah lebih teknis dan operasional sampai pada 

tahapan detail pelaksanaannya dan biasanya sudah dipolakan dalam bentuk 

tahunan.  

 

Selain itu, terdapat beberapa tahapan perencanaan pembangunan 

berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 dalam Wahyudi (2006), yaitu : 

a. Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencana Program Jangka Panjang 

(RPJP). Tahap ini disusun dalam jangka waktu 20 tahun dan memuat visi, 

misi dan arah pembangunan, yang mana tahapan itu adalah : 

1. rancangan rencana merupakan Proses teknokratik oleh 

Bappenas/Bappeda. 

2. Musrenbang dengan bahan Rancangan Rencana yang melibatkan 

masyarakat. Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah orang 

perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau 

badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil 

pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima 

manfaat maupun penanggung resiko. 

3. Penyusunan Rancangan Akhir. 

4. Penetapan Rencana (RPJP Nasional ditetapkan dalam bentuk UU 

sementara RPJP Daerah ditetapkan dalam bentuk Perda). 

b. Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencana Program Jangka Menengah 

(RPJM). Pada tahap ini, baik untuk pemeintah pusat maupun daerah dapat 

dijelaskan melalui bagan berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2 

Bagan Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencana Program Jangka Menengah 

(RPJM) 

 

 

 

sumber : Wahyudi (2006) 

c. Tahap Penyusunan dan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD). Untuk menyusun RKPD, yang berfungsi sebagai dokumen 

perencanaan tahunan, daerah perlu menyelenggarakan forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang mulai dari 

tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat 

propinsi, termasuk penyelenggaraan forum Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Propinsi, kabupaten dan kota. 
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4. Perencanaan Pembangunan Daerah 

a. Definisi Perencanaan Pembangunan Daerah  

Apabila dihubungkan antara perencanaan pembangunan dengan suatu 

daerah sebagai area (wilayah) pembangunan sehingga terbentuk konsep 

perencanaan pembangunan daerah, dapat diartikan bahwa perencanaan 

pembangunan daerah menurut Riyadi (2003) merupakan : 

1. Suatu proses perencaan pembangunan yang dimaksudkan untuk 

melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi 

suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam 

wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan 

berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat 

menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas. 

2. Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan 

berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 

dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. 

Perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan perencanaan-

perencanaan kegiatan lain, perencanaan pembangunan daerah ini lebih bersifat 

kompleks dan rumit. Hal ini dikarenakan di dalamnya terdapat berbagai 

komunitas, lingkungan, budaya atau kondisi sosial yang beragam serta luasnya 

wilayah pembangunan dengan perbedaan kepentingan pada tiap wilayah atau 

daerah.  

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Daerah dalam Wahyudi (2006), ada dua dokumen pembangunan 

jangka menengah di daerah, yaitu : 

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan 

daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-

rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif. 

2. Dokumen Rencana Strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, 

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD yang 

bersangkutan. 

 

b. Ciri-ciri Perencanaan Pembangunan Daerah  

Di bawah ini terdapat beberapa ciri dari perencanaan pembangunan daerah 

menurut Riyadi (2003), yaitu : 

a. Menghasilkan program-program yang bersifat umum. 



 

b. Analisis perencanaan bersifat makro atau luas. 

c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah 

dan panjang. 

d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, 

namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas. 

e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan 

pembangunan jangka pendek (1 tahunan).  

 

Sebuah perencanaan pembangunan daerah akan dapat menghasilkan 

sesuatu yang berguna melalui ciri-ciri di atas. Hal ini dikarenakan beberapa ciri 

tersebut merupakan prasyarat penting dalam mencapai pembangunan yang sesuai 

dengan cita-cita masyarakat. 

 

c. Aspek-aspek Perencanaan Pembangunan Daerah 

Selain terdapat ciri yang harus dilakukan, perencanaan pembangunan 

daerah harus juga memenuhi beberapa aspek. Adapun aspek-aspek yang perlu 

mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan 

rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan 

menurut Riyadi (2003), yaitu : 

a) Aspek lingkungan terbagi dua yaitu : 

1. Lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam 

“populasi” di mana perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan. 

2. Lingkunga eksternal, yakni lingkungan yang berada di luar “populasi” 

tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan 

suatu program pembangunan. 

b) Aspek Potensi dan Masalah 

merupakan fakta yang ada di lapangan dan sangat berpengaruh terhadap 

proses pembangunan dan dapat dijadikan pijakan awal dalam proses 

penyusunan perencanaan yang dapat menjadi dasar analisis berikutnya. 

c) Aspek Institusi Perencana 

Institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggung jawab 

melakukan perencanaan pembangunan daerah. Bertugas 

mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara 

intensif dan menyeluruh, serta senantiasa melakukan kajian-kajian atau 

analisis dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil yang telah dirumuskan. 

d) Aspek Ruang dan Waktu 

Aspek ruang dan waktu ini harus jelas menggambarkan suatu kebutuhan 

dalam timing yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan daerah 

mulai disusun, kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa 

pemberlakuannya, serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang 

(replanning).Sedangkan dalam aspek ruang perencanaan pembangunan 

daerah harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dari kondisi ruang 

yang ada, dimana proses pembangunan dilaksanakan. 



 

 

e) Aspek Legalisasi Kebijakan 

Aspek ini menjadi penting ketika hasil perencanaan perencanaan 

pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu 

kebijakan yang harus dilaksanakan.  

 

d. Faktor-faktor Perencanaan Pembangunan Daerah 

Keberhasilan ataupun kegagalan suatu program perencanaan pembangunan 

daerah, pastilah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, faktor yang 

mempengaruhi tersebut akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada 

di daerah perencanaan.Hal ini dikarenakan perbedaan tempat, budaya dan adat di 

setiap daerah membuat permasalahan yang muncul juga berbeda. Menurut 

pendapat yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan 

Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung (DSE), yang dituangkan dalam 

Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah (1999) dan dikutip oleh Riyadi 

(2003), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan 

daerah meliputi : 

1) Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri. 

2) Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. 

3) Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana. 

4) Koordinasi yang baik. 

5) Top down dan bottom up planning. 

6) Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus-menerus. 

7) Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 

 Di sisi lain, Riyadi (2003) juga berpendapat bahwa selain beberapa faktor 

di atas, terdapat pula faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan 

perencanaan pembangunan daerah dengan merujuk pada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pembangunan, yaitu : 

1. Faktor Lingkungan 

Lingkungan memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil-

tidaknya program perencanaan pembangunan daerah. Unsur dalam faktor 

lingkungan ini dapat dibagi menurut bidang : 

a) Sosial 

Kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

program perencanaan pembangunan daerah. 

b) Budaya 

Faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat 

diabaikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang 



 

akan diimplementasikan dalam bentuk proses pelaksanaan 

pembangunan. 

 

c) Ekonomi 

Faktor ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap proses 

pembangunan, yang dalam hal ini juga sangat berdampak terhadap 

proses-proses awal pembangunan, yakni perencanaan pembangunan. 

d) Politik 

Keterkaitan faktor politik dan pembangunan terutama dapat dilihat 

dari adanya ideologi yang dianut oleh suatu negara. 

2. Faktor Sumber Daya Manusia Perencana 

Sebagai motor penggerak perencanaan, SDM perencana menjadi sangat 

penting dan bahkan menjadi kunci bagi berhasil-tidaknya proses 

perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan yang baik tercipta oleh 

SDM yang tepat dan berkualitas. 

3. Faktor Sistem yang Digunakan 

Sistem perencanaan maksudnya adalah aturan-aturan atau kebijakan-

kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai 

dasar atau landasan pelekasanaan perencanaan pembangunannya. Hal itu 

bisa menyangkut masalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan 

keputusan, pengesahan, dsb. 

4. Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi 

Perkembangan ilmu dan teknologi menjadi faktor penting dan berperan 

sangat besar dalam pencapaian pembangunan. 

5. Faktor Pendanaan 

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, faktor pendanaan harus 

benar-benar diperhatikan sebagai hal yang penting karena kegiatan ini 

merupakan kegiatan “mahal”. 

 

D. Partisipasi Masyarakat  

 Sebelum membahas tentang apa itu partisipasi masyarakat, sebaiknya 

membahas dahulu tentang apa itu partisipasi.  

 

1. Definisi Partisipasi 

Terdapat beberapa definisi dari partisipasi dari beberapa ahli, diantaranya 

adalah : 

1) Menurut Lalolo (2003), partisipasi merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari pembangunan itu sendiri, sehingga nantinya seluruh 

lapisan masyarakat akan  memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk 

menuntut/mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan. 

2) Menurut Slamet (1994), partisipasi adalah keterlibatan aktif dan bermakna 

dari massa penduduk pada tingkatan-tingkatan yang berbeda di dalam 

proses pembentukan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan 

kemasyarakatan dan pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai 



 

tujuan-tujuan tersebut; pelaksanaan program-program dan proyek-proyek 

secara sukarela; dan pemanfaatan hasil-hasil dari suatu program atau suatu 

proyek. 

 

 

2. Arti Penting Partisipasi 

Menurut Muluk (2007) terdapat arti penting partisipasi masyarakat 

menurut beberapa ahli, diantaranya adalah : 

1. Menurut Korten dalam administrasi pembangunan, menyatakan betapa 

pentingnya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pembangunan 

sehingga pembangunan dapat dijalankan untuk meningkatkan martabat 

manusia sebagaimana tertuang dalam gagasan dasarnya people centered 

development.  

2. Menurut Burns, Hambleton dan Hogget menunjukkan pentingnya 

partisipasi sebagai strategi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat (voice) 

dalam proses pemerintahan daerah. 

3. Menurut Lee and Mills (1982), arti penting partispasi terletak pada 

fungsinya yaitu fungsi pertama adalah sebagai sarana swaedukasi kepada 

masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Fungsi kedua adalah 

sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan antara masyarakat dan 

pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat 

terserap dalam agenda pemerintahan. 

4. Menurut Antoft and Novack (1998), arti penting partisipasi dapat dilihat 

juga dari sisi manfaatnya yaitu partisipasi bermanfaat dalam meningkatkan 

kualitas keputusan yang dibuat karena didasarkan pada kepentingan dan 

pengetahuan riil yang ada di dalam masyarakat. Partisipasi juga 

bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu 

penerapan suatu keputusan yang telah dibuat. Berdasarkan fungsi dan 

manfaat yang dapat dipetik darinya, partisipasi tidak lagi dapat dipandang 

sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah tetapi justru sebagai 

layanan dasar dan bagian integral dari local governance. 

 

Menurut Silaban, dengan adanya partisipasi, kita dapat memperoleh 

beberapa keuntungan, yaitu : 

1. mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat, yang merupakan 

dukungan penting bagi pembangunan. 

2. mampu meningkatkan motivasi dan ketrampilan masyarakat dalam 

membangun. 

3. pelaksanaan pembangunan, semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat. 

4. jangkauan pembangunan menjadi lebih luas, meskipun dengan dana yang 

terbatas. 

5. tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. 

 

 



 

3. Partisipasi Ditinjau dari Segi Fungsi yang Diambil Masyarakat dan 

Motivasi Masyarakat atau Pelaku 

Partisipasi dapat ditinjau dari segi fungsi yang diambil oleh pelaku dan 

dari segi motivasi si pelaku partisipasi. Secara teori partisipasi dapat diurutkan 

dari tingkat yang paling rendah sampai yang tinggi. Untuk lebih jelasnya berikut 

diuraikan tinjauan tentang makna masing-masing jenis tersebut. 

Partisipasi ditinjau dari segi fungsi yang diambil masyarakat (pelaku). 

Untuk suatu program, fungsi yang dapat diambil oleh masyarakat dalam 

berpartisipasi menurut Silaban, antara lain : 

1. Berperan serta dalam menikmati hasil pembangunan karena semua sudah 

dikerjakan oleh pihak luar maka masyarakat tinggal menerima jadi berupa 

hasil pembangunan. Misalnya gedung sekolah, DAM, pos KB, pembibitan 

tanaman, masyarakat tinggal terima bibitnya, dsb. Partisipasi inijelas 

mudah namun menikmati belum berarti memelihara. 

2. Berperan serta dalam melaksanakan program pembangunan. Hal ini terjadi 

karena pihak luar menyediakan semua kebutuhan program. Masyarakat 

tinggal melaksanakan dan setelah itu baru dapat menikmati hasulnya. 

Misalnya, dalam membangun jalan (pengerasan), masyarakat ikut 

meratakan jalan dan menata atau merapikan batu. Pemugaran rumah, 

masyarakat tinggal memasang alat-alat atau bahan yang sudah disediakan, 

dll. 

3. Berperan serta dalam memelihara hasil program. Fungsi lebih sulit, apalagi 

kalau masyarakat tidak terlibat dalam pelaksanaan. Sulit bukan saja karena 

tidak mempunyai ketrampilan, tetapi yang lebih penting karena mereka 

ikut ambil bagian dalam membangunnya, bahkan ikut menyumbang 

sebagian bahan. Contoh lagi, masyarakat bersedia ikut berkorban atau 

berpartisipasi selama pembibitan dipersiapkan dan dilaksanakan. 

4. Berperan serta dalam menilai program. Fungsi ini kadang diambil 

masyarakat karena diminta oleh penyelenggara program dan masyarakat 

merasa program tidak sesuai dengan aspirasinya (tetapi hal ini biasanya 

dilakukan secara sembunyi-sembunyi). 

 

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, ukuran tinggi rendahnya 

partisipasi masyarakat disamakan dengan kemauan rakyat untuk ikut menanggung 

biaya pembangunan baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan 

proyek pembangunan pemerintah. Dalam pemerintahan, semua hal yang 

dilakukan oleh pemerintah wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena 

rakyat merupakan pihak yang sangat berhubungan baik secara langsung maupun 

tidak, dengan semua kebijakan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini 



 

seperti yang diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1986) dalam bukunya Pengantar 

Perencanaan Pembangunan, bahwa terdapat empat cara yang dapat digunakan 

untuk mengusahakan pelaksanaan administrasi dapat dipertanggungjawabkan  

secara politik, yaitu : 

1. terdapatnya sistem dalam pelaksanaan administrasi itu sendiri yang 

menyebabkan ia dapat membatasi diri dalam pelaksanaan kebijaksanaan 

politik yang telah ditentukan oleh kehendak politik bangsa dalam proses 

politik negara tersebut. 

2. pengawasan serta hak-hak yang dipunyai oleh badan legislatif untuk 

mengusahakan pelaksanaan pemerintahan, sejalan atau sesuai dengan 

kehendak politik yang telah ditetapkan (dalam badan legislatif tersebut). 

3. di negara-negara yang memberikan kedudukan yang kuat, bebas dan cukup 

tinggi kepada kekuasaan yudisiil, maka kekuasaan inin juga mempunyai 

hak-hak pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan. 

4. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui organisasi-

organisasi masyarakat, kelompok kepentingan dan saluran-saluran lain 

yang dapat dilakukan dalam proses plitik suatu negara tertentu, terhadap 

pelaksanaan pemerintahan (to secure the compliance of administration).  

 

Dilihat dari poin terakhir, bahwa masyarakat dapat mengawasi 

pelaksanaan administrasi melalui organisasi masyarakat, kelompok kepentingan 

dan saluran-saluran lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat 

berpartisipasi dalam pemerintahan dengan menyalurkan aspirasinya melalui 

lembaga atau wadah yang telah disediakan. Dalam hal ini, kemampuan yang 

dimiliki masyarakat untuk mewujudkan dan mempengaruhi arah dan pelaksanaan 

suatu program pembangunan berasal dari mengandalkan kekuatan yang dimiliki 

sehingga pemberdayaan merupakan inti atau jiwa dari partisipasi yang bersifat 

aktif dan kreatif, seperti yang telah dituliskan oleh Curtis (1978), 

yaitu“Participation is concerned with the distribution of power in society, for it is 

power which enables groups to determine which needs, and whose needs will be 

met through the distribution of resources”. 

Sedangkan syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam 

kegiatan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan menurut Wasistiono (2001), 

yaitu adanya rasa kesukarelaan (tanpa paksaan), adanya keterlibatan secara 

emosional, dan memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari 

keterlibatannya. 



 

 Pada kenyataannya, partisipasi memang sangatlah dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Hal itu dapat dilihat dari situasi dan kondisi serta 

peningkatan pendidikan masyarakat yang semakin bertambah. Dengan 

meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tersebut, membuat 

masyarakat semakin jeli dalam menilai kualitas pembangunan yang sedang 

berlangsung. Selain itu, peran serta masyarakat pada saat ini sangat dibutuhkan 

untuk dijadikan masukan dan koreksi untuk menyempurnakan pembangunan yang 

akan datang. Partisipasi juga dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi, 

meningkatkan kualitas dan efektifitas layanan publik. Lalolo (2003), juga 

mengungkapkan bahwa dalam mewujudkan kerangka yang cocok bagi partisipasi 

perlu dipertimbangkan beberapa aspek, yaitu : 

a. partisipasi melalui institusi konstitusional (referendum, voting) dan 

jaringan civil society (inisiatif asosiasi). 

b. Partisipasi individu dalam proses pengambilan keputusan civil society 

sebagai service provider.  

c. Lokal kultur pemerintah. 

d. Faktor-faktor lainnya, seperti transparansi substansi proses terbuka dan 

konsentrasi pada kompetensi.  

 

5. Langkah-langkah dalam Melibatkan Peran Serta Masyarakat 

Terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk dapat mengajak 

peran serta masyarakat secara penuh dalam pembangunan menurut Riyadi (2003) 

dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu melalui jalan : 

a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan 

diwujudkan melalui upaya pembangunan. 

b. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi 

masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan 

tersebut. 

c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan 

berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan 

pembangunan ini. 

d. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta 

dalam proses selanjutnya. 

e. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan 

serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan 

melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait, 

di samping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD. 

f. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah 

disepakati. 



 

g. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan 

pengawasan pelaksanaan pembangunan.  

 

Akibat dari tekanan politik yang telah dilakukan selama masa 

pemerintahan orde baru, menyebabkan keberanian masyarakat dalam 

menyampaikan pendapat atau partisipasinya menjadi sangat kecil bahkan tidak 

ada. Namun, setelah terjadinya reformasi membuat masyarakat sadar akan 

kedudukannya dalam pembangunan yang merupakan subjek, bukanlah objek lagi. 

Siagian (1984) dalam Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, menyatakan 

bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, partisipasi aktif dapat terwujud dalam 

berbagai bentuk, seperti : 

1. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga 

sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya. 

2. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi 

dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti 

kepada pimpinan dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya 

formal maupun informal. 

3. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab 

seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya. 

4. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi 

kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih penting. 

 

E.  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  

1.  Pengertian Musrenbang  

  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah 

satu kegiatan tahunan yang dilakukan oleh setiap daerah di Indonesia. Menurut 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-187/Kep/Bangda/2007, 

musrenbang merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk 

membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu-isu dan 

permasalahan pembangunan daerah; mencapai kesepakatan atas prioritas 

pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan 

daerah. Sedangkan musrenbang kelurahan menurut Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Musrenbang dalam Wahyudi (2006), yaitu forum musyawarah 

tahunan kelurahan (pihak yang berkepentingan unruk mengatasi permasalahan 

kelurahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk 

menyepakati rencana kegiata tahun anggaran berikutnya.  



 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya 

merupakan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up. 

Dengan mekanisme ini diharapkan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal 

dalam proses pembangunan. Musrenbang ini dilakukan bertingkat mulai dari 

tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, sampai nasional.  

 

2. Tujuan dan Fungsi Musrenbang 

  Menurut UU No. 25 tahun 2004, Musrenbang diselenggarakan dalam 

rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan diikuti oleh 

unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Selain 

itu, Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional sedangkan 

Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. 

Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Musrenbang Jangka Panjang Daerah 

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP 

yang sedang berjalan. Sedangkan Musrenbang biasanya dilaksanakan setelah 

selesainya tahap persiapan penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan 

rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif. 

Secara umum, tujuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan perencanaan. 

2. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan 

dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan 

dilaksanakan pada tahun rencana. 

3. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan 

pembangunan. 

4. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan consensus 

dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah. 

5. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, 

menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk 

mengatasi issu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah. 

6. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan 

issu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah. 

 



 

Selain terdapat tujuan dari musrenbang, terdapat juga tentang dasar 

pelaksanaan musrenbang menurut Rudiyanto dan Setiawan (2007) dalam 

http://www.yipd.or.id, yaitu : 

(1) mengoptimalkan dan mengefektifkan proses koordinasi perencanaan dan 

pengendalian pembangunan nasional;  

(2) mengefektifkan pemanfaatan sumberdaya nasional yang ada untuk 

mensinergikan upaya-upaya perubahan sosial yang diinginkan secara 

berkelanjutan;  

(3) mensinergikan pembangunan antarsektor, antardaerah untuk mencapai 

tujuan dan sasaran nasional;  

(4) menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan 

berkesinambungan. 

Fungsi musrenbang ini adalah wadah silaturrahmi antar masyarakat; antara 

masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan stakeholders 

pembangunan lainnya. Hasil yang hendak dicapai dalam musrenbang ini adalah 

penetapan prioritas pembangunan di setiap tingkatan wilayah pembangunan serta 

klasifikasi kegiatan pembangunan sesuai dengan fungsi setiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD). 

 

3. Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor : 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ 

menjelaskan tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rancangan 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rancangan Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D). Setiap proses 

penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi 

antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui 

suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang).  

Keseluruhan penyelenggaraan musrenbang tahunan yang berjenjang mulai 

dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sesuai dengan Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara PPN atau Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor : 



 

0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ menjelaskan tentang tata cara penyusunan 

rencana pembangunan nasional, dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut : 

a) Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari, dan paling 

lambat akhir bulan Januari seluruh desa/kelurahan telah melaksanakannya. 

b) Musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari, dan paling 

lambat akhir minggu ke-3 bulan Februari seluruh kecamatan sudah selesai 

melaksanakan musrenbang kecamatan. 

c) Forum SKPD/Gabungan SKPD Kabupaten/Kota, dilaksanakan antara 

minggu ke-2 Februari sampai dengan akhir minggu ke-1 bulan Maret. 

d) Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sepanjang bulan Maret. 

e) Musrenbang pusat (Musrenbangpus) dilaksanakan pada akhir bulan Maret. 

f) Forum SKPD/Gabungan SKPD Provinsi dilaksanakan paling lambat 

minggu ke-2 bulan Maret. 

g) Musrenbang Provinsi dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret. 

h) Musrenbang Nasional (Musrenbangnas) dilaksanakan pada akhir bulan 

April. 

 

Sesuai dengn Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara 

PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor : 

0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan 

kegiatan musrenbang pada setiap tingkatan terdapat sasaran output yang akan 

dicapai, secara umum output untuk masing-masing tingkatan dalam musrenbang 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Musrenbang tingkat kelurahan/desa menghasilkan daftar usulan kegiatan 

pembangunan skala desa/kelurahan yang sudah dikelompokkan 

berdasarkan sumber pendanaan, yaitu alokasi dana desa/kelurahan, 

swadaya, dan melalui SKPD (APBD). 

• Musrenbang tingkat kecamatan menghasilkan daftar usulan kegiatan 

pembangunan skala kecamatan menurut fungsi/SKPD sebagai bahan 

untuk forum SKPD. 

• Musrenbang Kabupaten/Kota menghasilkan daftar prioritas kegiatan 

pembangunan skala kota yang sudah dipilah berdasarkan sumber 

pembiayaan dari APBD kota/kabupaten, provinsi, APBN, dan lainnya. 

• Musrenbang Provinsi menghasilkan daftar prioritas kegiatan pembangunan 

skala provinsi yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari 

APBD provinsi, APBN, dan lainnya. 

 

a. Karakter Musrenbang 

  Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka menurut 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang 

Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah 



 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), musrenbang perlu memiliki karakter 

sebagai berikut : 

a) Merupakan ‘demand driven process’, artinya aspirasi dan kebutuhan 

peserta musrenbang berperanan besar dalam menentukan keluaran hasil 

musrenbang. 

b) Bersifat inkusif, artinya musrenbang melibatkan dan musrenbang 

melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

semua stakeholders untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi 

posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan 

kontribusinya dalam pencapaian hasil musrenbang. 

c) Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari 

proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). 

d) Bersifat ‘strategic thinking process’ artinya proses pembahasan dalam 

musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur 

pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi 

diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan 

dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi. 

e) Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta 

musrenbang. 

f) Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas issu dan 

permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus. 

g) Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari 

peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; 

menfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk 

menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak 

(mutually acceptable solutions). 

  

b. Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang 
sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara 

PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor : 

0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ menjelaskan tentang tata cara penyusunan 

rencana pembangunan nasional, tata cara pelaksanaan Musrenbang adalah: 

1. Musrenbang Kelurahan 

a. Pengertian 

Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang 

dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) 

kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan kelurahan 

dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati 

rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Kelurahan dilaksanakan 

dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kelurahan, 

kinerja implementasi rencana kegiatan tahun berjalan, serta masukan dari nara 

sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang 

dihadapi. melalui pembahasan yang disepakati bersama. Hasil  Musrenbang 

Kelurahan terdiri dari: 

1. Daftar Kegitan Prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh Kelurahan 



 

yang bersangkutan yang akan dibiayai dari anggaran Kelurahan yang 

bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, serta swadaya gotong royong 

masyarakat Kelurahan; 

2. Daftar Kegitan Prioritas yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai 

melalui APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi; 

3. Daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang 

Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan. 

b.  Tujuan 

Musrenbang Kelurahan diselenggarakan dengan tujuan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan 

masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di 

bawahnya (Musyawarah Dusun/kelompok). 

2. Menetapkan kegiatan prioritas kelurahan yang akan dibiayai melalui 

Alokasi Dana Kelurahan yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota 

maupun sumber pendanaan lainnya. 

3. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada 

Forum Musrenbang Kecamatan (untuk dibiayai melalui APBD 

Kabupaten/Kota atau APBD Provinsi). 

c. Masukan 

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang 

Kelurahan adalah: 

1.  Dari Kelurahan: 

a. Daftar prioritas masalah pada satuan wilayah di bawah Kelurahan 

(Dusun atau Lingkungan) dan kelompok-kelompok masyarakat, 

seperti kelompok tani, kelompok nelayan, perempuan, pemuda dan 

kelompok lainnnya sesuai dengan kondisi setempat. 

b. Daftar permasalahan Kelurahan, seperti peta kerawanan, kemiskinan, 

dan pengangguran. 

c. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Kelurahan hasil 

identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat kelurahan yang 

dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri. 

d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Kelurahan. 

e. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan kelurahan pada 

tahun sebelumnya. 

2.  Dari Kecamatan dan Kabupaten/Kota: 

a.  Kode kelurahan (dua angka/digit) dan kode kecamatan (dua angka/ 

digit) yang dapat memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) dan Bappeda mengetahui kelurahan dan kecamatan yang 

mengusulkan kegiatan prioritas. 

b.  Formulir yang memudahkan kelurahan untuk menyampaikan daftar 

usulan kegiatan prioritas ke tingkat kecamatan. 

c.  Hasil evaluasi pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan atau 

masyarakat terhadap perkembangan penggunaan Anggaran dan 

Belanja kelurahan tahun sebelumnya dan pendanaan lainnya dalam 

membiayai program pembangunan kelurahan. 

d.  Informasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota tentang indikasi jumlah 



 

Alokasi Dana Kelurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota yang akan diberikan kepada kelurahan 

untuk tahun anggaran berikutnya. 

e.  Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang 

dirinci berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaksana beserta 

rencana pendanaannya di kecamatan tempat kelurahan berada. 

d.  Mekanisme 

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan terdiri dari: 

1.  Tahap Persiapan: 

a. Lurah menetapkan Tim Fasilitator Musrenbang Kelurahan yang terdiri 

dari BPD dan aparat pemerintah desa lainnya. Tugas Tim Fasilitator 

Musrenbang Desa adalah memfasilitasi pelaksanaan musyawarah di 

tingkat dusun/RW/kelompok, serta memfasilitasi pelaksanaan 

Musrenbang Kelurahan. 

b. Masyarakat di tingkat dusun/Rukun Warga (RW) dan kelompok-

kelompok masyarakat (misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, 

perempuan, pemuda dan lain-lain) melakukan musyawarah. Keluaran 

dari musyawarah dusun/ RW/kelompok adalah: 

1. Daftar masalah dan kebutuhan; 

2. Gagasan dan atau usulan kegiatan prioritas masing-masing 

dusun/RW/Kelompok untuk diajukan ke Musrenbang Kelurahan; 

3. Wakil/Delegasi dusun/RW/kelompok yang akan hadir dalam 

kegiatan Musrenbang Kelurahan (jumlah wakil/delegasi masing-

masing dusun/RW/Kelompok disesuaikan dengan kondisi 

setempat). 

c.  Lurah menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan. 

d.  Tim Penyelenggara Musrenbang Kelurahan melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kelurahan. 

2. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat 

Musrenbang Kelurahan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan 

dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau 

diundang. 

3. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta 

Musrenbang Kelurahan. 

d)  Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk 

Musrenbang Kelurahan. 

2.  Tahap Pelaksanaan: 

a. Pendaftaran peserta. 

b. Pemaparan Camat tentang prioritas kegiatan pembangunan di 

kecamatan yang bersangkutan. 

c. Pemaparan Camat atau masyarakat terhadap perkembangan 

penggunaan Anggaran dan Belanja kelurahan tahun sebelumnya dan 

pendanaan lainnya dalam membiayai program pembangunan 

kelurahan, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum 

sejenis. 

d. Pemaparan Lurah tentang prioritas kegiatan untuk tahun berikutnya. 



 

Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) Kelurahan. 

e. Penjelasan Lurah  tentang perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa yang 

dibutuhkan untuk tahun berikutnya. 

f. Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat kelurahan oleh 

beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, 

komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain. 

g. Pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan (masukan: kegiatan 

prioritas) pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi 

serta permasalahan di kelurahan.  

h. Pemisahan kegiatan berdasarkan: a) kegiatan yang akan diselesaikan 

sendiri di tingkat kelurahan, dan b) kegiatan yang menjadi tanggung 

jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam 

Musrenbang Kecamatan. 

i. Perumusan kriteria untuk menyusun kegiatan prioritas sebagai metode 

untuk menyeleksi usulan kegiatan. 

j. Pemilihan dan Penetapan perwakilan masyarakat/delegasi Kelurahan 

(1-5 orang) untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi ini 

harus menyertakan perwakilan perempuan.  

k. Penandatanganan Berita Acara Musrenbang Kelurahan oleh Lurah, 

Camat, Perwakilan Masyarakat dan BPD. 

Catatan: 

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan 

narasumber, Musrenbang Kelurahan tetap dilaksanakan, agar prioritas 

kegiatan prioritas tahunan Kelurahan dapat disusun melalui musrenbang 

kelurahan setempat. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita 

Acara Musrenbang Kelurahan. 

e . keluaran 

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Kelurahan adalah: 

1.  Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan  yang berisi: 

a. Prioritas Kegiatan pembangunan skala kelurahan yang akan didanai 

oleh Alokasi Dana Desa dan atau swadaya.  

b. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan kode 

Kelurahan dan kecamatan dan akan dibahas pada forum Musrenbang 

Kecamatan.  

2.  Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan. 

3. Berita acara Musrenbang Kelurahan.  

f. peserta 

Peserta Musrenbang Kelurahan adalah perwakilan komponen masyarakat 

(individu atau kelompok) yang berada di kelurahan, seperti: ketua RT/RW; kepala 

dusun, tokoh agama, ketua adat, wakil kelompok perempuan, wakil kelompok 

pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite 

sekolah dan lain-lain. 

g. narasumber 

Kepala Desa/Lurah, Ketua dan para Anggota Badan Perwakilan Desa 

(BPD), Camat dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat 

instansi yang ada di Kelurahan atau kecamatan, dan LSM yang bekerja di 



 

kelurahan yang bersangkutan. 

h. tugas tim penyelenggara 

1. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kelurahan. 

2. Bersama-sama Tim Fasilitator Desa memfasilitasi dan memantau 

pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat 

yang kurang mampu, kelompok perempuan dan lain-lain. 

3. Membantu Tim Fasilitator Kelurahan dalam memfasilitasi Proses 

Musrenbang. 

4. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda dan tempat 

Musrenbang Kelurahan. 

5. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulensi 

pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. 

6. Mendaftar calon peserta Musrenbang. 

7. Membantu para delegasi kelurahan dalam menjalankan tugasnya di 

Musrenbang Kecamatan. 

8. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan. 

9. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kelurahan yang sekurang- 

kurangnya memuat prioritas kegiatan yang disepakati, dan daftar nama 

delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan. 

10. Menyebarluaskan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan. 

i. Tugas Delegasi Kelurahan 

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun Dokumen Rencana Kerja 

Pembangunan Kelurahan. 

2. Memaparkan daftar prioritas kegiatan pembangunan kelurahan pada forum 

Musrenbang Kecamatan. 

3. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan 

yang akan dilaksanakan di kelurahan serta sumber pendanaannya(seperti: 

Alokasi Dana Desa maupun dari sumber pendanaan Iainnya), maka Tim 

Penyelenggara Musrenbang dan delegasi kelurahan membantu kepala 

desa/lurah mengumumkan program-program pembangunan yang akan 

dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan 

terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. 

2. Musrenbang Kecamatan  

a. Pengertian 

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan 

kegiatan prioritas dari kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas 

kelurahan di kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana 

Kerja Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang Kecamatan menghasilkan 

antara lain: 

1. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sendiri oleh kecamatan 

dan menjadi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui 

anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada 

tahun berikutnya, 

2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan diusulkan ke Kabupaten/Kota yang 

disusun menurut SKPD dan atau gabungan SKPD untuk dibiayai melalui 

anggaran SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. 



 

3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Musrenbang 

Kabupaten/kota. 

b. tujuan 

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk: 

1. Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan 

yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan 

yang bersangkutan. 

2. Membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat 

kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan 

kelurahan. 

3. Melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan 

sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota. 

c. masukan 

Hal-hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang 

Kecamatan antara lain adalah: 

1. Dari Kelurahan: 

a. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Tahunan dari masing-masing 

kelurahan yang berisi kegiatan prioritas yang dilengkapi kode 

kelurahan dan kecamatan. 

b. Daftar nama anggota delegasi dari kelurahan untuk mengikuti 

Musrenbang Kecamatan. 

c. Daftar nama para wakil kelompok fungsional/asosiasi 

warga/organisasi sosial kemasyarakatan, koperasi, LSM yang bekerja 

di kecamatan, atau organisasi tani/nelayan di tingkat kecamatan. 

d. Daftar masalah, dan usulan kegiatan prioritas Kelurahan hasil 

identifikasi pelaku program pembangunan di tingkat kelurahan yang 

dibiayai oleh hibah/bantuan Luar Negeri. 

2. Dari Kabupaten/ Kota 

a. Kode kecamatan (dua angka yang sama dengan yang disampaikan di 

desa/ kelurahan) untuk memudahkan SKPD dan Bappeda mengetahui 

kecamatan yuang mengusulkan kegiatan tersebut. 

b. Kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang, yang 

dirinci berdasarkan SKPD pelaksananya beserta rencana 

pendanaannya di kecamatan tersebut. 

c. Penjelasan nama dan jumlah Forum SKPD dan Forum Gabungan 

SKPD sebagaimana telah ditentukan oleh Bappeda, berikut fungsi dan 

program terkaitnya. 

d. Mekanisme 

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terdiri dari: 

1. Tahap Persiapan: 

a. Camat menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan. 

b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari masing-

masing kelurahan berdasarkan fungsi SKPD yang menjadi 

tanggungjawab SKPD. 

2. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. 

3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat 



 

Musrenbang Kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan 

dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan 

pendaftaran dan atau diundang. 

4.  Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta 

Musrenbang Kecamatan, baik wakil dari kelurahan maupun dari 

kelompok-kelompok masyarakat. 

5. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan/materi serta notulen 

untuk Musrenbang Kecamatan. 

2.  Tahap Pelaksanaan: 

a. Pendaftaran peserta Musrenbang Kecamatan. 

b. Pemaparan Camat mengenai masalah-masalah utama kecamatan, 

seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, prasarana dan 

pengangguran. 

c. Pemaparan Kepala-kepala Cabang SKPD setempat atau Pejabat SKPD 

kabupaten/kota mengenai rancangan Rencana Kerja SKPD di tingkat 

kecamatan yang bersangkutan beserta strategi dan besaran plafon 

dananya. 

d. Pemaparan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan tentang 

masalah utama dan kegiatan prioritas dari masing-masing kelurahan 

menurut fungsi/SKPD. 

e. Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua kegiatan 

prioritas yang diusulkan oleh kelurahan sudah tercantum menurut 

masing-masing SKPD. 

f. Kesepakatan kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas 

pembangunan kecamatan untuk masing-masing fungsi/SKPD atau 

gabungan SKPD. 

g. Pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan 

berdasarkan jumlah fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang 

tercantum. 

h. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan yang 

dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh 

kelurahan (kegiatan lintaskelurahan yang belum diusulkan kelurahan). 

i. Kesepakatan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan berdasarkan 

masing-masing fungsi/SKPD. 

j. Pemaparan prioritas pembangunan kecamatan dari tiap-tiap kelompok 

fungsi/SKPD atau gabungan SKPD dihadapan seluruh peserta 

Musrenbang Kecamatan. 

k. Pemilihan dan Penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3-5 orang) 

untuk mengikuti Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. 

Komposisi delegasi tersebut harus terdapat perwakilan perempuan. 

Catatan: 

Dalam kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau keterbatasan 

narasumber, Musrenbang kecamatan tetap dilaksanakan sehingga 

Camat dapat menyusun gabungan prioritas kegiatan tahunan dari 

kelurahan menurut SKPD. Hasilnya kemudian disampaikan kepada 

Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD di tingkat Kabupaten/Kota. 

Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara 

Musrenbang Kecamatan. 



 

e. Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan adalah: 

1. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang akan dibiayai melalui 

anggaran kecamatan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota pada 

tahun berikutnya. 

2. Daftar kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan melalui SKPD atau 

Gabungan SKPD. 

3. Daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum SKPD dan 

Musrenbang Kabupaten/kota. 

4. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan. 

f. Peserta 

Peserta Musrenbang Kecamatan adalah individu atau kelompok yang 

merupakan wakil dari kelurahan dan wakil dari kelompok-kelompok masyarakat 

yang beroperasi dalam skala kecamatan (misalnya: organisasi sosial 

kemasyarakatan, organisasi petani, organisasi pengrajin, dan lain sebagainya). 

g. Narasumber 

1. Dari Kabupaten/Kota: Bappeda, perwakilan SKPD, kepala-kepala cabang 

SKPD di kecamatan yang bersangkutan, kepala-kepala unit pelayanan di 

kecamatan, anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang 

bersangkutan. Khusus untuk anggota DPRD, forum ini bisa menjadi forum 

untuk menjaring aspirasi masyarakat. 

2. Dari Kecamatan: Camat, aparat kecamatan, LSM yang bekerja di 

kecamatan yang bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. 

h. Tugas Tim Penyelenggara 

1. Merekapitulasi hasil dari seluruh Musrenbang Kelurahan. 

2. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang Kecamatan. 

3. Mengumumkan secara terbuka tentang jadual, agenda, dan tempat 

pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 

4. Mendaftar peserta Musrenbang Kecamatan. 

5. Memfasilitasi proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. 

6. Membantu para delegasi kecamatan dalam menjalankan tugasnya di 

Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 

7. Merangkum daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan 

untuk dibahas pada Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/ Kota. 

8. Merangkum berita acara hasil Musrenbang Kecamatan sekurang-

kurangnya memuat: a) kegiatan prioritas yang disepakati, dan b) daftar 

nama delegasi yang terpilih. 

9. Menyampaikan Berita Acara hasil Musrenbang Kecamatan kepada 

anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan, 

sebagai referensi dalam forum pembahasan Panitia Anggaran DPRD. 

i. Tugas delegasi kecamatan 

1. Membantu Tim Penyelenggara menyusun daftar kegiatan prioritas 

pembangunan di wilayah kecamatan untuk dibahas pada Forum SKPD dan 

Musrenbang Kabupaten/Kota. 

2. Memperjuangkan kegiatan prioritas pembangunan kecamatan dalam 

Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 

3. Mengambil inisiatif untuk membahas perkembangan usulan kecamatan 

dengan delegasi dari kelurahan dan kelompok-kelompok masyarakat di 



 

tingkat kecamatan. 

4. Mendiskusikan berita acara hasil Musrenbang Kecamatan dengan anggota 

DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan. 

5. Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan 

yang akan dilaksanakan di Kecamatan oleh masing-masing SKPD (dengan 

sumber dana dari APBD maupun sumber lainnya), maka Tim 

Penyelenggara Musrenbang Tahunan Kecamatan dan delegasi kecamatan 

membantu Camat mengumumkan program-program pembangunan yang 

akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan 

pemantauan terhadap kegiatan- kegiatan tersebut. 

3. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah/Forum-SKPD Kabupaten/Kota  

a. Pengertian 
Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, 

kegiatan/ sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku 

pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil 

Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya 

mengisi Rencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh 

SKPD terkait. Pelaksanaan Forum SKPD atau Forum Gabungan SKPD 

memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan kegiatan 

SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta Renstra SKPD. Namun 

demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan 

Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD dapat tetap dilakukan. Hasil 

Forum SKPD adalah: 

1. Renja (Rencana Kerja) SKPD yang memuat kerangka regulasi dan 

kerangka anggaran yang dirinci menurut kecamatan dan sudah dibagi 

untuk pendanaan alokasi APBD setempat, APBD Provinsi dan APBN; 

2. Daftar nama anggota delegasi Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD 

untuk mengikuti pembahasan musrenbang tahunan kabupaten/kota. 

3. Kerangka regulasi adalah rencana kegiatan melalui pengaturan yang 

mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait Iainnya untuk 

mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota. 

4. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun 

jasa yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan pembangunan 

kabupaten/kota. 

b.Tujuan 

Forum SKPD Kabupaten/Kota bertujuan untuk: 

1. Mensinkronkan prioritas kegiatan pembangunan dari berbagai kecamatan 

dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja 

SKPD). 

2. Menetapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. 

3. Menyesuaikan prioritas Renja-SKPD dengan plafon/pagu dana SKPD 

yang termuat dalam prioritas pembangunan daerah (Rancangan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah). 

4. Mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan 

fungsi SKPD, terutama untuk mendukung terlaksananya Renja SKPD. 

c. Masukan 

Berbagai hal yang perlu disiapkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD 

dan Forum Gabungan SKPD adalah: 



 

1. Dari Provinsi dan Kementerian Negara: infomasi kegiatan dan 

pendanaannya yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi. 

2. Dari Kabupaten/Kota: 

a. Daftar kegiatan prioritas yang bersumber dari Renstra-SKPD/Unit 

Kerja Daerah. 

b. Kegiatan Prioritas pembangunan/Rancangan RKPD (jika sudah ada). 

c. Rancangan Renja-SKPD. 

d. Prioritas dan plafon/pagu dana indikatif untuk masing-masing SKPD. 

e. Daftar individu/organisasi masyarakat skala kabupaten/kota seperti: 

Asosiasi Profesi, LSM, peguruan tinggi dan mereka yang ahli serta 

memiliki perhatian terhadap fungsi/SKPD yang bersangkutan. 

f. Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan 

pembangunan. 

3. Dari Kecamatan: 

a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan hasil 

Musrenbang Kecamatan. 

b. Daftar delegasi kecamatan yang diutus untuk mengikuti pembahasan 

pada forum-forum SKPD. 

d. Mekanisme 

Mekanisme pelaksanaan Forum-SKPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1.  Tahap Persiapan: 

a. Kepala Bappeda menetapkan jumlah dan tata cara penyelenggaraan 

Forum SKPD dan atau gabungan SKPD agar penyelenggaraannya 

secara optimal. Dalam tata cara tersebut tercantum: jadwal, tempat, 

peserta, agenda pembahasan, dan keluaran Forum SKPD yang akan 

dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. 

b. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Forum SKPD dan 

Forum Gabungan SKPD sesuai dengan jumlah dan formasi yang telah 

ditetapkan dan terdiri dari unsure SKPD dan Bappeda sebagai tindak 

lanjut dari keputusan Kepala Bappeda. 

c. Tim Penyelenggara Forum SKPD melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Menggabungkan daftar kegiatan prioritas pembangunan dari setiap 

kecamatan. 

2. Mengkompilasi daftar kegiatan prioritas pembangunan yang 

berasal dari Rancangan Renja-SKPD. 

3. Mengindentifikasi kegiatan prioritas pembangunan dari tiap 

kecamatan yang sesuai dengan kegiatan prioritas pembangunan 

yang berasal dari Renja-SKPD demikian pula dengan kegiatan 

yang tidak sesuai. 

4. Memperkirakan biaya tiap kegiatan prioritas. 

5. Menyusun rincian agenda pembahasan Forum SKPD berdasarkan 

keputusan Kepala Bappeda. 

6. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda pembahasan, dan 

tempat penyelenggaraan Forum SKPD selambat-lambatnya 7 hari 

sebelum pelaksanaan. 

7. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Forum 

SKPD yang berasal dari delegasi kecamatan maupun dan 



 

kelompok- kelompok masyarakat yang bekerja dalam bidang yang 

terkait dengan fungsi/SKPD tersebut dalam skala kabupaten/kota. 

8. Mempersiapkan bahan/materi dan peralatan serta notulen untuk 

Forum SKPD. 

2.  Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: 

a. Pendaftaran peserta Forum SKPD oleh masing-masing Tim 

penyelenggara Forum SKPD. 

b. Pemaparan dan pembahasan kegiatan prioritas pembangunan menurut 

rancangan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD. 

c. Pemaparan kegiatan prioritas pembangunan yang dihasilkan oleh 

Musrenbang Kecamatan oleh Tim Penyelenggara Forum SKPD. 

d. Verifikasi kegiatan prioritas berbagai kecamatan oleh para delegasi 

kecamatan untuk memastikan kegiatan prioritas dari kecamatan sudah 

telah tercantum. 

e. Pemaparan kegiatan prioritas dan plafon/pagu dana indikatif SKPD 

yang bersumber dari prioritas pembangunan daerah/Rancangan RKPD 

Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Kementrian/Lembaga Negara oleh 

Kepala SKPD. 

f. Merumuskan kriteria untuk menyeleksi kegiatan prioritas 

pembangunan baik yang berasal dari kecamatan maupun dari 

Rancangan Renja-SKPD. 

g. Menetapkan kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan, sehingga plafon/pagu dana Renja-SKPD baik 

yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, 

maupun APBN dapat dibelanjakan secara optimal (kerangka 

anggaran).  

h. Menyusun rekomendasi untuk kerangka regulasi SKPD dengan cara: 

a. Mengidentifikasi keefektifan regulasi yang berkaitan dengan fungsi 

SKPD. 

b. Merekomendasikan regulasi yang baru, perubahan regulasi, 

penggabungan regulasi, atau pembatalan sesuai kebutuhan. 

i.  Menetapkan delegasi masyarakat dari Forum SKPD yang berasal dari 

organisasi kelompok-kelompok masyarakat skala Kabupaten/Kota 

untuk mengikuti Musrenbang Tahunan Kabupaten/Kota (1-3 orang 

untuk setiap Forum SKPD). Dalam komposisi delegasi tersebut 

terdapat perwakilan perempuan. 

Catatan: 

Dalam hal dokumen penunjang belum tersedia, Forum SKPD dan atau 

Forum Gabungan SKPD tetap harus dilaksanakan. Semua kondisi ini 

dicatat oleh notulen dalam Berita Acara Forum SKPD. 

e. Keluaran 

Keluaran yang dihasilkan dari Forum-SKPD Kabupaten/Kota adalah: 

1. Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat 

kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD. 

2. Kegiatan Prioritas yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari 

APBD setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam 

Rancangan Renja-SKPD disusun menurut kecamatan dan kelurahan. 

Selanjutnya, kegiatan prioritas setiap kecamatan disampaikan kepada 



 

masing-masing kecamatan oleh para delegasi kecamatan. 

3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi 

kelompok-kelompok masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti 

Musrenbang Kabupaten/Kota. 

4. Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota. 

 

f. Peserta 

Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota terdiri dari para delegasi kecamatan 

dan delegasi dari kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kabupaten/kota yang 

berkaitan langsung dengan fungsi/SKPD atau gabungan SKPD yang 

bersangkutan. Ini mencakup antara lain Dewan Pendidikan untuk Forum 

Pendidikan; RSUD, Ikatan Dokter Indonesia di daerah dan Ikatan Bidan Indonesia 

di daerah untuk Forum Kesehatan dan lain sebagainya. 

g. Narasumber 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala dan para 

pejabat Bappeda, anggota DPRD dari Komisi Pasangan Kerja masingmasing 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, LSM yang memiliki bidang 

kerja sesuai dengan fungsi SKPD, ahili/profesional balik yang berasal dari 

kalangan praktisi maupun akademisi. 

h. Tugas Tim Penyelenggara 

1. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang Kecamatan. 

2. Menyusun rincian jadual, agenda, dan tempat Forum SKPD. 

3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat pelaksanaan 

Forum SKPD. 

4. Mendaftar peserta Forum SKPD. 

5. Menyusun hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil 

Forum SKPD. 

6. Menyediakan berbagai bahan kelengkapan untuk penyelenggaraan Forum- 

SKPD. 

7. Merangkum berita acara penyelenggaraan Forum SKPD. 

8. Melaporkan kepada Bappeda hasil pemutakhiran rancangan Renja-SKPD. 

9. Memberikan hasil Forum SKPD kepada Komisi Pasangan Kerja di DPRD 

setempat. 

i. Tugas Delegasi Forum Skpd 

1. Membantu Tim Penyelenggara Forum SKPD dalam memutakhirkan 

rancangan Renja-SKPD. 

2. Memperjuangkan kegiatan prioritas Renja-SKPD dalam Musrenbang 

Kabupaten/Kota. 

3. Mendiskusikan berita acara hasil Forum SKPD dengan Komisi DPRD 

yang terkait. 

4. Musrenbang Kabupaten/Kota  

a. Pengertian 

Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/ 

kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-

SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan 

Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. 

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota memperhatikan hasil pembahasan 

Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD, Rencana Pembangunan Jangka 



 

Menengah Daerah/Renstra Daerah, kinerja pembangunan tahun berjalan dan 

masukan dari para peserta. Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota adalah prioritas 

kegiatan yang dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD setempat, APBD 

Provinsi dan APBN sebagai bahan pemutakhiran Rancangan RKPD 

Kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan. 

b. Tujuan 

1. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang 

memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan 

berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam 

pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya 

berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. 

2. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang 

berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan 

SKPD). 

3. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD 

yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum 

Gabungan SKPD). 

c. Masukan 

Berbagai hal yang perlu disiapkan Dalam pelaksanaan Musrenbang 

Kabupaten/Kota adalah: 

1. Dari Kabupaten/Kota: 

a) Rancangan RKPD yang disusun oleh Bappeda berdasarkan prioritas 

pembangunan daerah. 

b) Rancangan Renja-SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka 

regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah 

berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota, APBD 

Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya. 

c) Prioritas dan plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota 

yang terdiri atas: a) plafon untuk setiap SKPD dan b) plafon untuk 

Alokasi Dana Desa. 

d) Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti 

Musrenbang Kabupaten/Kota. 

e) Berbagai dokumen perencanaan dan regulasi yang terkait dengan 

pembangunan. 

2.  Dari Kecamatan: 

a. Daftar kegiatan prioritas pembangunan yang berasal dari kecamatan. 

b. Daftar nama delegasi kecamatan yang terpilih untuk mengikuti Forum 

SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota. 

c. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti 

Musrenbang Kabupaten/Kota. 

d. Mekanisme 

Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan: 

a. Kepala Bappeda menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang 

Kabupaten/ Kota. 

b. Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengkompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari Forum SKPD 

dan Musrenbang Kecamatan. 



 

2. Menyusun jadual dan agenda Musrenbang. 

3. Mengumumkan secara terbuka jadual, agenda, dan tempat 

Musrenbang Kabupaten/Kota minimal 7 hari sebelum acara 

Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan 

pendaftaran dan atau diundang. 

4. Membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta 

Musrenbang Kabupaten/Kota, balik delegasi dari kecamatan 

maupun dari Forum SKPD. 

5. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk 

Musrenbang Kabupaten/Kota. 

2.  Tahap Pelaksanaan: 

a. Pemaparan Rancangan RKPD dan kegiatan prioritas pembangunan 

serta plafon anggaran yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota oleh 

Kepala Bappeda. 

b. Pemaparan hasil kompilasi kegiatan prioritas pembangunan dari 

Forum SKPD berikut pendanaannya oleh Ketua Tim Penyelenggara. 

c. Verifikasi hasil kompilasi oleh Kepala SKPD, delegasi kecamatan, 

dan delegasi Forum-SKPD. 

d. Pemaparan Kepala SKPD Rancangan Renja-SKPD (terutama SKPD 

yang mengemban fungsi pelayanan dasar dan yang menjadi prioritas 

pembangunan Kabupaten/Kota), yang meliputi: 

1. Isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra Kabupaten/Kota 

dan Renstra-SKPD/Unit Kerja. 

2. Tujuan, indikator pencapaian dan kegiatan prioritas pembangunan 

yang akan dimuat dalam Renja-SKPD. 

3. Penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan terutama dana 

yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN 

dan sumber dana Iainnya. 

4. Membahas kriteria untuk menentukan kegiatan prioritas 

pembangunan tahun berikutnya. 

5. Membagi peserta ke dalam beberapa kelompok berdasarkan 

fungsi/SKPD. 

6. Menetapkan kegiatan prioritas sesuai dengan besaran plafon 

anggaran APBD setempat serta yang akan diusulkan untuk dibiayai 

dari sumber APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya. 

7. Membahas pemutakhiran Rancangan RKPD Kabupaten /Kota. 

8. Membahas kebijakan pendukung implementasi program/kegiatan 

tahun berikutnya. 

Catatan: 

Dalam hal kondisi dokumen penunjang tidak lengkap atau 

keterbatasan narasumber, Musrenbang Kabupaten/Kota tetap 

dilaksanakan dalam rangka menentukan jenis kegiatan prioritas 

daerah. Semua kondisi ini dicatat oleh notulen dalam Berita Acara 

Musrenbang Kabupaten/Kota. 

e. Keluaran 

Keluaran dari pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah 

kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan 

rancangan RKPD dan rancangan Renja-SKPD, yang meliputi: 



 

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana 

balik berdasarkan fungsi/SKPD. 

2. Daftar kegiatan prioritas yang sudah dipilah berdasarkan sumber 

pembiayaan dari APBD Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan 

sumber pendanaan lainnya. 

3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, 

Provinsi dan/atau Pusat. 

4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa. 

f. Peserta 

Peserta Musrenbang Kabupaten/Kota adalah delegasi dari Musrenbang 

Kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD. 

g. Narasumber 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, DPRD, LSM yang 

bekerja dalam skala kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Perwakilan Bappeda 

Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja-SKPD Panitia/Tim 

Anggaran Eksekutif maupun DPRD. 

h. Penyampaian Hasil Musrenbang Kabupaten/Kota 

Setelah hasil Musrenbang Kabupaten/Kota disepakati oleh peserta, maka 

Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan hasilnya kepada: 

1. DPRD setempat. 

2. Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. 

3. Tim Penyusun Program Tahunan Daerah dan RAPBD. 

4. Kecamatan. 

5. Delegasi dari Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD. 

 

c. Penilaian dan Evaluasi Musrenbang 

  Sesuai dengan maksud, tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

musrenbang, maka penilaian dan evaluasi mencakup lima (5) komponen 

penyelenggaraan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di 

bawah ini, yaitu : 

1) Data Musrenbang 

 Bagian ini ditujukan untuk mendokumentasikan informasi berkaitan 

pelaksanaan musrenbang, meliputi informasi sebagai berikut : 

a) Tempat. 

b) Waktu pelaksanaan musrenbangJumlah dan latar belakang kualifikasi 

peserta. 

c) Jumlah peserta menurut gender. 

d) Jumlah fasilitator. 

Pertanyaan-pertanyaan pada bagian tidak untuk diberi skor penilaian, 

sifatnya hanya untuk dokumentasi informasi saja. 

 

 



 

2) Persiapan Musrenbang 

 Persiapan yang dilakukan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan musrenbang dan hasil-hasilnya. Adapun aspek-aspek yang 

perlu dipantau dan dievaluasi pada tahap persiapan musrenbang 

diantaranya : 

a) Keberadaan, kompetensi, dan kualifikasi TIM penyelenggara 

Musrenbang 

b) Proses musyawarah perencanaan pembangunan sebelumnya  

c) Ketersediaan informasi bagi peserta 

d) Media untuk menyampaikan undangan dan insormasi adanya 

Musrenbang 

e) Ketersediaan jadwal dan agenda musrenbang 

f) Ketersediaan daftar peserta 

3) Pelaksanaan Musrenbang 

Di dalam pelaksanaan musrenbang, aspek-aspek yang perlu dipantau dan 

dievaluasi mencakup : 

a) Tempat dan fasilitas pertemuan 

b) Informasi yang disediakan bagi peserta 

c) Agenda pembahasan 

d) Ketersediaan alat/tool, instrument atau format untuk menyampaikan, 

merumuskan masalah, kebutuhan dan aspirasi 

e) Keterwakilan stakeholders 

f) Kehadiran dan keterlibatan DPRD 

g) Ketersediaan, kualifikasi dan kompetensi fasilitator 

h) Alur dan dinamika pembahasan 

4) Kualitas hasil Musrenbang 

a) Format naskah kesepakatan 

b) Rumusan hasil kesepakatan musrenbang 

c) Kesesuaian dan sinkronisasi hasil musrenbang dengan perencanaan 

‘bottom-up’ 

d) Kesesuaian dan sinkronisasi hasil musrenbang dengan perencanaan 

‘top-down’ 

e) Kejelasan peranan dan tanggung jawab untuk tindak lanjut hasil 

musrenbang 

5) Pasca Musrenbang 

a) Ketersediaan rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang 

b) Adanya pelaporan hasil musrenbang 

c) Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut musrenbang. 

 

F. Kebutuhan 

1. Definisi Kebutuhan 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda 

antara manusia yang satu dengan yang lain. Terdapat beberapa pengertian tentang 

kebutuhan menurut beberapa ahli, yaitu: 



 

a. Menurut Ghazali (2008) dalam http://feiraz.wordpress.com 

/2008/11/16/keinginan-namun-bukan-sebuah-kebutuhan/ yaitu sesuatu 

yang diperlukan oleh manusia sehingga dapat mencapai kesejahteraan,  

bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak terpenuhi maka manusia 

akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Dapat dikatakan bahwa 

kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada. 

 

b. Menurut Robbin (2003) yaitu kekurangan fisiologis atau psikologis yang 

mendorong munculnya perilaku. Kebutuhan dapat kuat atau lemah dan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. 

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa teori kebutuhan. Teori 

kebutuhan bermaksud menunjukkan beberapa faktor internal yang mendorong 

perilaku seseorang. Menurut Robbin (2003), terdapat beberapa teori kebutuhan 

yaitu: 

a) Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

Maslow membuat hipotesis bahwa dalam diri setiap manusia terdapat lima 

tingkatan kebuthan, yaitu: 

1. Kebutuhan fisik, meliputi lapar, haus, tempat bernaung, seks, dan 

kebutuhan-kebutuhan lainnya. 

2. Kebutuhan rasa aman, meliputi keamanan dari bahaya fisik dan emosi. 

3. Kebutuhan sosial, meliputi kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, 

dan persahabatan. 

4. Kebutuhan penghargaan, meliputi faktor-faktor internal seperti harga 

diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal seperti status, 

pengakuan, dan perhatian. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri, meliputi dorongan untuk menjadi apa yang 

mampu dia lakukan, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi diri, 

dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri.                            

b) Teori Tiga Kebutuhan 

David McClelland telah mengajukan tiga kebutuhan utama yaitu: 

a. Kebutuhan akan prestasi yaitu dorongan untuk unggul, untuk 

mencapai sederetan standar guna meraih kesuksesan. 

b. Kebutuhan akan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain 

berperilaku dengan cara yang diinginkan. 

c. Kebutuhan akan afiliasi yaitu hasrat akan hubungan persahabatan dan 

kedekatan antar personal. 

 

2. Jenis-Jenis Kebutuhan 

 Dalam menjalani kehidupan, manusia membutuhkan berbagai jenis dan 

macam barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia sejak 

lahir hingga meninggal dunia tidak terlepas dari kebutuhan akan segala 

sesuatunya. Untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan diperlukan pengorbanan 

untuk mendapatkannya. Menurut Wikipedia dalam 



 

http://id.wikipedia.org/wiki/kebutuhan, kebutuhan manusia dibedakan dalam 

beberapa jenis yaitu: 

a. Kebutuhan Manusia Berdasarkan Tingkat Kepentingan atau Priporitas 

1. Kebutuhan primer, adalah kebutuhan yang benar-benar sangat 

dibutuhkan orang dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Misalnya, 

sembilan bahan makanan pokok (sembako), rumah tempat tinggal, 

pakaian, dan lain sebagainya. 

2. Kebutuhan sekunder, adalah merupakan jenis kebutuhan yang 

diperlukan setelah semua kebutuhan primer telah terpenuhi dengan 

baik. Kebutuhan sekunder sifatnya menunjang kebutuhan primer. 

Misalnya, makanan yang bergizi, pendidikan yang baik, pakaian yang 

baik, perumahan yang baik, dan sebagainya yang belum masuk dalam 

kategori mewah. 

3. Kebutuhan tersier (mewah), adalah kebutuhan manusia yang sifatnya 

mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah 

terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan skunder. Misalnya, 

mobil, antena parabola, notebook, apartemen, dan lain sebagainya. 

b.   Kebutuhan Manusia Berdasarkan Sifat 

1. Kebutuhan Jasmani (Kebutuhan Fisik), adalah kebutuhan yang 

berhubungan dengan badan lahiriah atau tubuh seseorang. Misalnya,  

makanan, minuman, pakaian, sandal, pisau cukur, tidur,  seks, dan lain 

sebagainya. 

2. Kebutuhan Rohani (Kebutuhan Mental), adalah kebutuhan yang 

dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu bagi jiwanya secara 

kejiwaan. Misalnya,  mendengarkan musik, siraman rohani, beribadah 

kepada Tuhan YME, bersosialisasi, pendidikan, rekreasi, hiburan, dan 

lain-lain. 

c.  Kebutuhan Manusia Berdasarkan Waktu 

1. Kebutuhan Sekarang, adalah kebutuhan yang benar-benar diperlukan 

pada saat ini secara mendesak. Misalnya, makan karena sangat lapar, 

pengobatan akibat kecelakaan, dan lain sebagainya. 

2. Kebutuhan Masa Depan, adalah kebutuhan yang dapat ditunda serta 

dipenuhi di lain waktu di masa yang akan datang. Misalnya, 

pendidikan tinggi, dan lain sebagainya. 

d.  Kebutuhan Manusia Berdasarkan Subjek 

1. Kebutuhan Individual (Pribadi), adalah jenis kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh orang perseorangan secara pribadi. Contohnya adalah 

sikat gigi, menuntut ilmu, makan, dan lain sebagainya. 

2. Kebutuhan Sosial, adalah kebutuhan akan berbagai barang dan jasa 

yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok 

masyarakat. Contohnya adalah jalan umum, penerangan tempat 

umum, berserikat mengeluarkan pendapat, berbisnis, berorganisasi, 

dan lain sebagainya. 

Berdasarkan agenda utama pemerintah, terdapat kebutuhan dasar 

masyarakat Indonesia dan merupakan indikator standar pelayanan nasional (SPN), 

kebutuhan tersebut yaitu: 



 

1. Kesejahteraan masyarakat (pengentasan kemiskinan) 

a. Program kesejahteraan masyarakat. 

Berbagai kebijakan pembangunan dalam segala bidang yang ditetapkan 

oleh pemerintah selalu mengarah pada berbagai upaya untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat. Dalam tataran ini, kebijakan otonomi daerah yang 

ditetapkan oleh pemerintah dipahami sebagai kebijakan untuk mempercepat laju 

pembangunan daerah yang pada akhirnya ditujukan sebagai upaya 

penanggulangan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Biyanto (2007) dalam 

http://74.125.95.132/search?q=cache:thi4LxBLT6wJ:www.acehrecoveryforum.or

g/library/download.php%3Ffile%3DBab%252014%2520PENANGGULANGAN

%2520KEMISKINAN.pdf+program+penanggulangan+kemiskinan&cd=9&hl=id

&ct=clnk&gl=id, dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah 

meluncurkan beberapa program meliputi yang meliputi:  

1. pemantapan pelaksanaan program gerdu-taskin yang diprioritaskan untuk 

daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan. 

2. mengembangkan program ekonomi kawasan berbasis produk unggulan 

yang spesifik dan kompetitif. 

3. peningkatan program pengembangan desa binaan bekerjasama dengan 

peruguran tinggi dan LSM. 

4. pemantapan pelaksanaan Program Aksi Menanggulangi Dampak Kenaikan 

BBM (PAM-DKB).\mengembangkan program anti kemiskinan dan 

5. mendukung program pembangunan daerah tertinggal. 

Beberapa program pengentasan kemiskinan tersebut melengkapi 

program-program serupa yang telah ada atau sedang berjalan. Misalnya, 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan 

(Gerdu-Taskin), Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Subsidi Raskin, Subsidi Kesehatan, dan 

lain-lain. 

 

b. Indikator Keberhasilan Penanggulangan Kemiskinan. 

Menurut Anonymous (2008) dalam 

http://74.125.95.132/search?q=cache:jjy1bYPpTHEJ:www.bappenas.go.id/get-

file-server/node/4307/+program+penanggulangan+kemiskinan&cd=10&hl= id&ct 

=clnk&gl=id, Keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan akan ditentukan 

oleh lima hal yaitu : 



 

1. Kebijakan yang dirumuskan dengan baik (good policy), dibangun melalui 

proses partisipasif dengan mendengarkan suara di miskin dan dilakukan 

secara inklusif dengan melibatkan stakeholders.  

2.  Komitmen penganggaran jangka menengah yang pasti.  

3. Dukungan kelembagaan yang kredibel dan kapabel.  

4. Mekanisme pengendalian dan pengawasan (safeguarding) yang solid.  

5. Monitoring dan evaluasi yang terbuka, dengan indikator kinerja yang jelas 

dan terukur, serta tindak lanjut (enforcement) yang nyata terhadap hasil 

monitoring dan evaluasi. 

 

2. Kesehatan 

a. Ciri-ciri pelayanan kesehatan. 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting dalam masyarakat dan 

merupakan agenda utama pemerintah dalam pembangunan. Menurut Evan (2001) 

dalam  http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2008/02/28/brk,20080228-

118285,id.htm, Kebutuhan pelayanan kesehatan mempunyai tiga ciri utama yang 

terjadi sekaligus dan unik yaitu : 

1. Uncertainty 
Uncertainty atau ketidakpastian menunjukkan bahwa kebutuhan akan 

pelayanan kesehatan tidak bisa pasti, baik waktu, tempat maupun besarnya 

biaya yang dibutuhkan. Dengan ketidakpastian ini sulit bagi seseorang 

untuk menganggarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan 

kesehatannya. Penduduk yang penghasilannya rendah tidak mampu 

menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan yang 

tidak diketahui datangnya, bahkan penduduk yang relatif berpendapatan 

memadai sekalipun seringkali tidak sanggup memenuhi kecukupan biaya 

yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan medisnya.. Maka dalam hal 

ini seseorang yang tidak miskin dapat menjadi miskin atau bangkrut mana 

kala ia menderita sakit. 

2. Asymetry of Information 

Sifat kedua asymetry of Information menunjukkan bahwa konsumen 

pelayanan kesehatan berada pada posisi yang lemah sedangkan provider ( 

dokter dan petugas kesehatan lainnya ) mengetahui jauh lebih banyak 

tentang manfaat dan kualitas pelayann yang dijualnya. Ciri ini juga 

ditemukan oleh para ahli ekonomi kesehatan lain seperti Feldstein, Jacos, 

Rappaport, dan phelps, sedangkan pada jasa kecantikan dan beras sifat 

asymetry information hampir tidak nampak. 

Konsumen tahu berapa harga pasar, apa manfaat yang dinikmatinya, 

bagaimana kualitas berbagai layanan dan seberapa besar kebutuhannya. 

Dalam pelayanan kesehatan, misalnya kasus ekstrim pembedahan, pasien 

hampir tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah ia 

membutuhkan pelayanan tersebut atau tidak.  

3. Externality 
Externality menunjukkan bahwa komsumsi pelayanan kesehatan tidak saja 

mempengaruhi pembeli tetapi juga bukan pembeli.. Contohnya adalah 



 

komsumsi rokok yang mempunyai resiko besar pada bukan perokok, 

akibat dari ciri ini, pelayanan kesehatan membutuhkan subsidi dalam 

berbagai bentuk, oleh karena pembiayaan pelayanan kesehatan tidak saja 

menjadi tanggung jawab diri sendiri, akan tetapi perlunya digalang 

tanggung jawa bersama ( publik ). 

 

b. Program pelayanan kesehatan. 

Dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan 

kebijakan-kebijakan tentang pelayanan kesehatan salah satunya adalah Jaminan 

Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).  Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan, bagi 

masyarakat miskin dan tidak mampu. Program ini diselenggarakan secara 

nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan 

kesehatan yang menyeluruh, bagi masyarakat miskin.  

Menurut  Anonymous dalam http://www.jpkm-

online.net/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=89 

Penyelenggaraan pelayanan Jaminan kesehatan masyarakat  meliputi upaya-upaya 

sebagai berikut: 

a. Membebaskan biaya kesehatan dan mengutamakan masalah-masalah 

kesehatan yang banyak diderita masyarakat miskin seperti TB, malaria, 

kurang gizi, PMS dan pelbagai penyakit infeksi lain dan kesehatan 

lingkungan. 

b. Mengutamakan penanggulangan penyakit penduduk tidak mampu 

c. Meningkatkan penyediaan serta efektifitas berbagai pelayanan kesehatan 

masyarakat yang bersifat non personal seperti penyuluhan kesehatan, 

regulasi pelayanan kesehatan termasuk penyediaan obat, keamanan dan 

fortifikasi makanan, pengawasan kesehatan lingkungan serta kesehatan 

dan keselamatan kerja. 

d. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan penduduk tidak 

mampu 

e. Realokasi berbagai sumber daya yang tersedia dengan memprioritaskan 

pada daerah miskin Meningkatkan partisipasi dan konsultasi dengan 

masyarakat miskin. Masalah kesehatan masyarakat bukan masalah 

pemerintah saja melainkan masalah masyarakat itu sendiri karena perlu 

dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin. 

 

3.  Pendidikan. 

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu agenda utama 

pembangunan nasional.pembangunan pendidikan sangat penting karena 

peranannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang yaitu 



 

ekonomi, sosial, politik dan budaya. Karena itu pemerintah berkewajiban untuk 

memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna  

meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, oleh karena itu pemerintah 

membuat program wajib belajar 9 tahun. 

Menurut Wikipedia dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_belajar, 

dalam upaya mendukung keberhasilan program wajib belajar 9 tahun pemerintah 

mengeluarkan program bantuan operasional sekolah, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah ( Bos ) 

Program bantuan operasional sekolah bertujuan untuk membebaskan biaya 

pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang 

lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih 

bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun  

2. Sasaran Program Dan Besar Bantuan  

Sasaran program BOS adalah sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri 

maupun swasta di seluruh Propinsi di Indonesia. Besar dana BOS yang 

diterima oleh sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan 

ketentuan : 

a. SD/MI/SDLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SD sebesar 

Rp. 254.000/siswa/tahun 
b. SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah/Sekolah agama non Islam setara SMP 

sebesar Rp. 354.000/siswa/tahun. 

3. Dana bos diutamakan digunakan untuk : 

a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru: 

biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan 

pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan 

kegiatan tersebut 

b. Pembelian buku teks pelajaran ( diluar buku yang telah dibeli dari dana 

BOS Buku ) dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan 

c. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remidial, pembelajaran pengayaan, 

olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja 

dan sejenisnya 

d. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan 

hasil belajar siswa 

e. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, 

bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, 

kopi, teh dan gula untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah 

f. Pembiyaan langganan daya dan jasa : listrik, air , telepon, termasuk 

untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. 

g. Pembiayaan perawatan sekolah : pengecatan, perbaikan atap bocor, 

perbaikan pinu dan jendela, perbaikan mebelair, perbaikan sanitasi 

sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya 

h. Pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan 

hononer. 



 

i. Pengembangan profesi guru : pelatihan, KKG/MGMP dan 

KKKS/MKKS 

j. Pemberian biaya transportasi bagi siswa miskin yang 

mengahdapimasalah biaya transportasi dari dan ke sekolah 

k. Pembiayaan pengelolaan bOS : alat tulis kantor ( ATK ), penggandaan, 

surat meyurat dan penyusunan laporan 

l. Khusus untuk pesantren dan sekolah keagamaan non Islam, dana bOS 

dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan 

ibadah 

m. Bila seluruh komponen tersebut diatas telah terpenuhi pendanaannya 

dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut 

dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan 

mebelair sekolah. 

Catatatan: Penggunaan dan BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi 

guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu 

kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar, besarnya mengikuti 

batas kewajaran yang ditetapkan pemerintah daerah. 

4. Ketentuan yang Harus Diikuti Sekolah Penerima Bos 

Sekolah yang menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 ( dua ) 

kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut : 

a. Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah 

diwajibkan membebaskan segala jenis pungutan / sumbangan / iuran 

seluruh siswa miskin. Sisa dana BOS ( bila masih ada ) digunakan 

untuk mensubsidi siswa lainnya. Dengan demikian sekolah tersebut 

menyelenggarakan pendidikan gratis terbatas. Bila seluruh siswa 

tergolong miskin dan atau bila dana BOS cukup untuk membiayai 

seluruh kebutuhan sekolah, maka otomatis sekolah tersebut 

menyelenggarakan pendidikan gratis. 

b. Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS 

digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi 

pungutan/sumbangan/iuran yang dibebankan kepada orangtua siswa, 

minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang 

tepat. Menurut Whitney (1960) dalam Nazir (2005), penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku 

dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, dimana dimaksudkan untuk menggambarkan Upaya Sinkronisasi antara 

Kebutuhan Masyarakat dengan Kebutuhan Instansi (SKPD) dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan. Jenis penelitian deskriptif digunakan suatu penelitian 

untuk memperoleh gambaran secara kualitatif dan akan menghasilkan data secara 

deskriptif melalui uraian. Sebagaimana diungkapkan Nawawi (1987) tentang 

penelitian deskriptif, yaitu: diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselediki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek 

penelitian (seseorang, orang, masyarakat dan lain-lain) dan pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya. 

 Dalam penelitian ini hanya akan menggambarkan atau mendeskripsikan 

fenomena-fenomena dan fakta-fakta, maka pada penelitian ini tidak akan 

ditemukan analisis data yang bersifat statistik seperti pada penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan bertolak dari suatu permasalahan yang secara teoritis 

dan praktis, pengetahuan peneliti mengenai permasalahan pelaksanaan 

pengembangan kota relatif sedikit, sehingga dalam penelitian ini akan dicari 

bahan-bahan baru dengan tujuan menemukan kajian-kajian yang dapat diubah 

menjadi hipotesis. 

 Penelitian kualitatif menurut Ndraha (1991) adalah “prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan/tulisan dan perilaku yang 

dapat diamati dari orang-orang itu sendiri atau penelitian yang bercirikan suatu 

periode interaksi sosial yang intensif antara peneliti dengan obyeknya didalam 



 

lingkungan obyek itu”. Tujuan penelitian kualitatif, menurut Ndraha (1991) 

“penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan pengetahuan tentang seluas-luasnya obyek pada satu masa atau saat 

tertentu, dimana ini akan dapat: 

1. Melukiskan keadaan obyek pada suatu saat 

2. Mengidentifikasikan data yang menunjukkan gejala-gejala daripada suatu 

peristiwa 

3. Menentukan data yang appereance dari suatu realitas 

4. Mengumpulkan data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide atau 

peraturan. 

Penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif yang bertujuan menganalisis 

Upaya Sinkronisasi Antara Kebutuhan Masyarakat Dengan Instansi (SKPD) 

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). 

 

B. Fokus Penelitian 

Pada penelitian deskriptif ini fokus penelitian dipergunakan sebagai sarana 

untuk mengetahui sasaran dari perumusan masalah. Fokus penelitian ini sekaligus 

sebagai pedoman bagi peneliti sebelum melanjutkan penelitian lapangan mengenai 

hal-hal yang harus ditemukan, dianalisis, dan dipecahkan.  

Penentuan fokus sangat menentukan dalam langkah-langkah penelitian. 

Seperti yang dikemukakan Moleong (2000) bahwa penentuan fokus penelitian 

mempunyai dua tujuan, pertama, penentuan fokus membatasi studi, yang kedua 

penentuan fokus penelitian secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring 

informasi yang masuk.  

  Dengan dasar pemahaman tersebut, maka fokus penellitian di dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) 

di Kota Malang, meliputi: 

a. Musrenbang Kelurahan. 

b. Musrenbang Kecamatan. 

c. Musrenbang Kabupaten (Kota). 

2. Faktor-faktor yang menghambat sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat 

dengan kebutuhan Instansi (SKPD) dalam Musrenbang, meliputi : 



 

a. Faktor penghambat dari masyarakat. 

b. Faktor penghambat dari pemerintah. 

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam upaya sinkronisasi 

antara kebutuhan masyarakat dengan instansi pemerintah (SKPD) dalam 

Musrenbang. 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

  Dalam menentukan lokasi penelitian perlu dipertimbangkan apakah lokasi 

tersebut sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Alasan pemilihan kota Malang 

sebagai lokasin penelitian karena Kota Malang merupakan kota dengan jumlah 

penduduk yang cukup tinggi baik berasal dari pendatang dan penduduk asli 

sehingga kepentingan dan kebutuhan semakin beragam. Selain itu keterbatasan 

geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu dijadikan 

pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Malang  

Dalam penelitian ini yang menjadi situs adalah: 

1. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota 

Malang. 

2. Kantor Kecamatan Sukun Kota Malang. 

3. Kantor Kelurahan Bakalan Krajan 

 

D. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan.  

Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli 

sehubungan dengan objek yang akan diteliti. Data ini didapat dari hasil 

wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang dapat memberi informasi 

terkait dengan Upaya Sinkronisasi antara Kebutuhan Masyarakat dengan 

Instansi (SKPD) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.  

 

 



 

2. Peristiwa.  

Selain keterangan dari informan tersebut, peneliti memperoleh data atau 

informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang 

cocok dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan atau fokus 

penelitian.  

3. Dokumen.  

Data yang dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar peneliti 

sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sepenuhnya data asli. Data ini 

merupakan informasi dalam bentuk catatan-catatan resmi misalnya skema 

dan bagan keorganisasian, peraturan-peraturan yang tertulis ataupun arsip-

arsip yang relevan dengan penelitian ini, beberapa artikel yang diakses 

melalui internet yang berhubungan dengan masalah ini. 

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:  

a) Data Primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari nara 

sumber. Pada umumnya data primer diperoleh dengan melakukan 

wawancara langsung dengan pihak terkait sehingga memperoleh data 

dan informasi yang lengkap, yang mungkin tidak didapatkan dari data 

sekunder.  

b) Data Sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder 

adalah dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang terkait dengan 

penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber 

data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Alasan-alasannya 

adalah antara lain karena dokumen merupakan sumber yang stabil, 

kaya dan mendorong, dokumen juga berguna sebagai bukti untuk 

suatu pengujian. 

 

E. Instrumen Penelitian. 

  Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk 

memperoleh atau mengumpulkan data dalam proses penelitian. Dalam penelitian 

ini instrumen yang digunakan menurut (Moleong, 2005), meliputi: 

1 Peneliti sendiri. Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian 

kualitatif. jarena seorang peneliti merupakan perencana, pelaksana 



 

pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi 

pelapor hasil penelitiannya. 

2 Pedoman wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan petunjuk umum 

wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok 

yang ditanyakan dalam proses wawancara. 

3 Catatan lapangan. Catatan lapangan yaitu catatan tertulis yang sistematis 

yang disusun berdasarkan temuan lapangan pada saat observasi 

dilaksanakan (yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka 

pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif). 

4 Dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder yang 

tentunya berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini dapat diperoleh 

dari arsip-arsip maupun dokumen-dokumen yang mendukung dalam 

penelitian ini.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpuan data adalah cara atau metode yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dimana cara tersebut menunjuk pada 

suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi 

dapat dipertontonkan penggunaannya.  

 Menurut Arikunto (2002)Teknik pengumpulan data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian 

secara langsung ataupun tidak langsung pada objek penelitian dan juga 

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki dalam hal 

ini berkenaan dengan Upaya Sinkronisasi Antara Kebutuhan Masyarakat 

dengan Instansi (SKPD) dalam Musrenbang di Bappeda Kota Malang. 

2. Wawancara, yaitu mendapatkan data atau informasi dengan cara yang 

ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung 

dengan beberapa orang yang dianggap berkompeten guna dimintasi 

keterangan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data melalui dokumen atau arsip-

arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian, dokumen 

dapat digunakan sebagai bukti suatu penelitian atau pengujian. 

 

 

G. Analisis Data 

 Analisis data menurut Moleong (2005), adalah proses mengorganisasikan 

dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif 



 

dengan pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan 

dilakukan terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian.  

Terdapat 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dan analisa data 

kualitatif menggunakan alur kegiatan menurut Miles dan Huberman (1992), 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, yaitu semua data yang terkumpul dari hasil interview, 

observasi, dan dokumentasi. 

2. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data yang muncul dari 

catatan yang tertulis di lapangan. Dalam reduksi ini data yang diperoleh 

dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemudian 

laporan itu akan direduksi, dirangkum, dan diseleksi hal-hal pokok, 

kemudian difokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari tema atau 

polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses 

penelitian yang berlangsung. 

3. Penyajian data, merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat 

memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian 

kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan 

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan, merupakan verifikasi data dalam penelitian 

kualitatif yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

dilakukan. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses 

pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari 

makna dari data yang telah dikumpulkan yaitu mencari pola, tema, 

hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya 

yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat sementara.  

Keempat teknik analisa data tersebut, baik reduksi data, penyajian data, 

pengumpulan data dan penarikan kesimpulan pada dasarnya sebagai sesuatu yang 

jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam 

bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. 

Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan lebih 

banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit sekali 

menggunakan data yang berupa angka. meskipun demikian tidak menutup 

kemungkinan akan ditampilkannya tabel untuk mendukung kelengkapan data dan 

kevalidan data. 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

1. Kondisi Biogeofisik Kota Malang 

Gambar 3 

Peta Kota Malang 

 

Sumber : BPS Kota Malang 

Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu 

kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki 

selain itu kota Malang Kota Malang juga dikenal sebagai kota pendidikan, karena 

banyaknya fasilitas pendidikan yang tersedia dari mulai tingkat Taman Kanak-

kanak, SD sampai Pendidikan Tinggi dan jenis pendidikan non-formal seperti 



 

kursus bahasa asing dan kursus komputer, baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun swasta. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah 

Kabupaten Malang secara astronomis terletak pada posisi 112.06º – 112.07º Bujur 

Timur , 7.06º – 8.02º Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut: 

• Sebelah Utara : Kec. Singosari dan Kec. Karangploso Kab. Malang 

• Sebelah Timur : Kec. Pakis dan Kec. Tumpang Kab Malang 

• Sebelah Selatan: Kec. Tajinan dan Kec. Pakisaji Kab. Malang 

• Sebelah Barat : Kec. Wagir dan Kec. Dau Kab Malang. 

Wilayah kota Malang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan suhu udara 

berkisar antara 22,9ºC sampai 24,1ºC. Sedangkan suhu maksimum mencapai 

31,8ºC dan suhu minimum 19,0ºC. Rata-rata kelembaban udara berkisar 79% - 

85%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 37%. Potensi 

alam yang dimiliki Kota Malang adalah letaknya yang cukup tinggi yaitu 440 – 

667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah 

Pegunungan Buring yang terletak disebelah timur Kota Malang. wilayah kota 

malang juga dikelilingi gunung-gunung  yaitu: 

• Gunung Arjuno di sebelah Utara 

• Gunung Semeru di sebelah Timur 

• Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat 

• Gunung Kelud di sebelah Selatan 

Secara administratif luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang 

terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, 

Blimbing dan Lowokwaru. Dari lima kecamatan tersebut terbagi dalam 57 

kelurahan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1 

Nama-Nama Kelurahan Menurut Kecamatan 

Kedung 

Kandang 

Sukun Klojen Blimbing Lowokwaru 

Arjowinangun 

Tlogowaru 

Wonokoyo 

Bumi Ayu 

Buring 

Mergosono 

Kotalama 

Kedungkandang 

Sawojajar 

Madyopuro 

Lesanpuro 

cemorokandang 

Kebonsari 

Gadang 

Ciptomulyo 

Sukun 

Bandungrejosari 

Bakalan Krajan 

Mulyorejo 

Bandulan 

Tanjungrejo 

Pisangcandi 

Karangbesuki 

 

Kasin 

Sukoharjo 

Kidul Dalem 

Kauman 

Bareng 

Gading Kasri 

Oro Oro Dowo 

Klojen 

Rampal celaket 

Samaan 

Penanggungan 

Jodipan 

Polehan 

Kesatrian 

Bunulrejo 

Purwantoro 

Pandanwangi 

Blimbing 

Purwodadi 

Polowijen 

Arjosari 

Bale arjosari  

Merjosari 

Dinoyo 

Sumbersari 

Ketawanggede 

Jatimulyo 

Lowokwaru 

Tulusrejo 

Mojolangu 

Tunjungsekar 

Tasikmadu 

Tunggulwulung 

Tlogomas 

Sumber : BPS Kota Malang. 

 

2. Penduduk Kota Malang 

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi 

pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek 

pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu 

melalui Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, dan Surveisurvei kependudukan. 

Menurut hasil Proyeksi 

Penduduk pada tahun 2007  penduduk Kota Malang sebanyak 816.444 

jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 407.959 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 408.485 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin 

penduduk Kota Malang sebesar 99,87. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk 

perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 

2000, pada periode 1990–2000 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap 

tahunnya adalah 0,86 %. 



 

Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada Kecamatan 

Lowokwaru memilikipenduduk terbanyak yaitu sebesar 194.331 jiwa, kemudian 

diikuti oleh kecamatan Kedungkandang (182.534 jiwa), Kecamatan Sukun 

(170.201 jiwa), Kecamatan Blimbing (167.555 jiwa) dan Kecamatan Klojen 

(101.823 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi 

di wilayah Kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.531 jiwa per Km², sedangkan 

terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.576 jiwa per Km².  

 

B. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Malang 

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Malang 

adalah lembaga teknis pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan. 

Badan perencanaan pembangunan dipimpin oleh kepala badan yang dalam 

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala 

daerah melalui sekertaris daerah. BAPPEDA Kota Malang terletak di Jalan Tugu 

No.1 Malang.  

BAPPEDA Kota Malang memiliki visi dan misi. Visi Bappeda Kota 

Malang adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

partisipatif, transparan, integratif dan berkelanjutan “adapun Misi yang 

diemban oleh Bappeda Kota Malang adalah :  

1. Memadu aspirasi yang berkembang di masyarakat (bottom-up planning) 

dengan program daerah dan kegiatan daerah (top-down planning) melalui 

penguatan sistem perencanaan pembangunan partisipatif ;  

2. Memantapkan perencanaan lintas perangkat daerah diberbagai bidang 

pembangunan kota melalui koordinasi yang terprogram dan berkelanjutan  

3. Mengembangkan perencanaan pembangunan kota melalui penyusunan 

rencana strategis kota maupun penyusunan rencana pembangunan daerah 

lainnya dan penyusunan rencana tata ruang wilayah merujuk pada hasil 

penelitian maupun pada database potensi wilayah ;  

4. Menyelenggarakan pelaporan dan pengendalian pembangunan kota 

berdasarkan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan kota ;  



 

5. Mengembangkan pelayanan teknis perencanaan pembangunan kota 

melalui penyediaan sarana dan prasarana perencanaan yang layak dan 

memadai.  

 

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda. 

Badan Perencanaan Pembangunan Mempunyai tugas pokok melaksanakan 

kewenangan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai 

dengan kebijakan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana di atas, Badan Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah 

dan penelitian serta pengembangan daerah. 

b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan 

di bidang perencanaan teknis pembangunan daerah, penelitian dan 

pengembangan daerah. 

c. Pelaksanaan evaluasi rencana strategis dan rencana kerja tahunan 

Perangkat Daerah sebagai bahwa penyusunan rencana kerja tahunan 

Daerah. 

d. Pelaksanaan kegiatan pendataan, penelitian dan pengembangan sebagai 

bahan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah di bidang sosial 

budaya, ekonomi, fisik dan prasarana. 

e. Pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. 

f. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di 

Daerah. 

g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi penyusunan program, 

ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan.  

h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.  

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

 

 

 



 

2. Organisasi 

1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan terdiri dari: 

a. Unsur pimpinan yaitu kepala Badan. 

b. Unsur pembantu pimpinan, yaitu bagian tata usaha yang terdiri dari : 

1) Sub bagian keuangan dan penyusunan program. 

2) Sub bagian umum. 

c. Unsur pelaksana yaitu: 

1) Bidang pendataan, penelitian dan pengembangan terdiri dari : 

a. Sub bidang pendataan dan pelaporan. 

b. Sub bidang penelitian dan pengembangan. 

2) Bidang sosial budaya dan ekonomi, terdiri dari: 

a. Sub bidang sosial budaya. 

b. Sub bidang ekonomi. 

3) Bidang fisik dan prasarana, terdiri dari : 

a. Sub bidang tata ruang dan lingkungan 

b. Sub bidang prasarana dan sarana perkotaan. 

d. Kelompok jabatan fungsional 

2. Bagian dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan 

Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada kepala badan. 

 

3. Uraian Tugas dan Fungsi. 

a. Kepala Badan 

Kepala badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana tertera diatas, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan 

melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas 

lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

b. Bagian Tata usaha 

1. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum 

meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, 



 

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta 

kearsipan badan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bagian Tata Usaha 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan 

badan. 

b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan 

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). 

c. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan 

kearsipan badan. 

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian. 

e. Pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan. 

f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 

g. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan dinas. 

h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

3. Bagian Tata Usaha membawahi : 

a. Sub bagian keuangan dan penyusunan program. 

1. Sub bagian keuangan dan penyusunan program mempunyai tugas 

melakukan administrasi umum meliputi penyusunan program, 

pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, sub bagian 

keuangan dan penyusunan program mempunyai fungsi: 

a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana 

kerja tahunan badan. 

b. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran satuan kerja 

(RASK) dan pelaksanaan dokumen anggaran satuan kerja 

(DASK). 

c. Pelaksanaan anggaran dan penyusunan administrasi keuangan. 

d. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan 

kegiatan. 



 

e. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran 

setiap bulan. 

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala  

bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

b. Sub bagian umum. 

1. Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan administrasi 

umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, 

urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan 

serta kearsipan badan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, sub bagian umum 

mempunyai fungsi: 

a. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan 

badan. 

b. Pelaksanan administrasi kepegawaian. 

c. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 

d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan perpustakaan badan. 

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala  

bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 

4. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 

dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

kepala bagian tata usaha. 

c. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan. 

1. Bidang pendataan, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas 

melaksanakan pendataan dalam rangka perencanaan pembangunan serta 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam rangka perumusan 

kebijakan kepala daerah. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, bidang pendataan, 

penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan program dan kegiatan pendataan, penelitian dan 

pengembangan pembangunan daerah. 



 

b. Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data perencanaan pembangunan 

daerah. 

c. Pelaksanaan analisa dan penilaian data perencanaan pembangunan 

daerah. 

d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan. 

e. Pendokumentasian hasil pelaksanaan pembangunan. 

f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data hasil pembangunan 

sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala daerah. 

g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kajian di bidang 

pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, sarana dan prasarana, 

pemberdayaan masyarakat, kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 

masyarakat. 

h. Pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusa kebijakan 

pembangunan. 

i. Pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan 

pengembangan perangkat daerah. 

j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dengan 

kegiatan penelitian dan pengembangan. 

k. Pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan. 

l. Pendokumentasian hasil penelitian dan pengembangan. 

m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

3. Bidang pendataan, penelitian dan pengembangan membawahi : 

a. Sub bidang pendataan dan pelaporan. 

1. Sub bidang pendataan dan pelaporan mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, analisa, pelaporan dan dokumentasi data 

perencanaan pembangunan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, sub 

bidang pendataan dan pelaporan mempunyai fungsi: 

a. pelaksanaan pengumpulan data perencanaan pembangunan 

daerah. 



 

b. Pelaksanaan pengolahan dan penilaian data perencanaan 

pembangunan daerah. 

c. Pelaksanaan analisa dan penilaian data perencanaan 

pembangunan daerah. 

d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan. 

e. Pelaksanaan pemutakhiran data perencanaan pembangunan. 

f. Penghimpunan laporan-laporan pelaksanaan pembangunan. 

g. Penyajian statistik data hasil pelaksanaan pembangunan. 

h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala  

bidang pendataan dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

b. Sub bidang penelitian dan pengembangan 

1. Sub bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas 

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan 

perumusan kebijakan kepala daerah. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, sub bidang 

penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 

pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, tata ruang dan 

lingkungan, sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, 

kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. 

b. Penyiapan bahan pengembangan hasil penelitian dalam rangka 

perumusan kebijakan pembangunan. 

c. Penyiapan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan 

penelitian dan pengembangan perangkat daerah. 

d. Penyiapan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait 

kegiatan penelitian dan pengembangan. 

e. Penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi hasil penelitian dan 

pengembangan. 

f. Pendokumentasian hsil penelitian dan pengembangan. 

g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 



 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala  

pendataan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan bidang 

tugas dan fungsinya. 

4. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 

dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

kepala bidang pendataan, penelitian dan pengembangan. 

d. Bidang sosial budaya dan ekonomi 

1. Bidang sosial budaya dan ekonomi mempunyai tugas melaksanakan 

perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan ekonomi. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, bidang sosial budaya dan 

ekonomi memiliki fungsi : 

a. Penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di 

bidang sosial budaya dan ekonomi. 

b. Penyusunan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan di bidang 

sosial budaya yang meliputi pendidikan, mental spiritual, 

pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta 

kependudukan. 

c. Penyusunan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan di bidang 

ekonomi yang meliputi pendidikan, pertanian, industri, pertambangan 

dan energi, perdagangan, koperasi, pengembangan dunia usaha. 

d. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pemaduan rencana 

pembangunan di bidang sosial budaya. 

e. Pelaksanaan identifikasi permasalahan di bidang sosial dan ekonomi 

serta merumuskan kebijaksanaan pemecahannya. 

f. Pengkoordinasi penyusunanprogram dan kegiatan tahunan di bidang 

sosial budaya dan ekonomi. 

g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

3.  Bidang sosial budaya dan ekonomi membawahi : 

a. Sub bidang sosial budaya. 



 

1. Sub bidang sosial budaya mempunyai tugas melakukan 

perencanaan pembangunan pendidikan, mental spiritual, 

pemerintahan, kesejahteraan rakyat, informasi komunikasi, 

kependudukan dan bidang sosial budaya lainnya. 

2. Untuk melakukan tugas sebagaimana di atas, bidang sosial budaya 

mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan, 

pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, kesejahteraan 

rakyat, informasi komunikasi, kependudukan dan bidang sosial 

budaya lainnya. 

b. Penyiapan pengkoordinasian dan pemaduan rencana 

pembangunan pendidikan, mental spiritual, pemerintahan, 

kesejahteraan rakyat, informasi komunikasi, kependudukan 

dan bidang sosial budaya lainnya. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang sosial 

budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan 

pemecahannya. 

d. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan kegiatan 

tahunan di bidang sosial budaya. 

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala  

bidang sosial budaya dan ekonomi sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

b. Sub bidang ekonomi 

1. Sub bidang ekonomi mempunyai tugas melakukan perencanaan 

pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, 

perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha dan usaha 

ekonomi lainnya. 

2. Untuk melakukan tugas sebagaimana di atas, bidang ekonomi 

mempunyai fungsi : 

a. Pelaksanaan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan 

pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan 



 

koperasi, pengembangan dunia usaha dan usaha ekonomi 

lainnya. 

b. Penyiapan pengkoordinasian dan pemaduan rencana 

pembangunan pertanian, industri, pertambangan dan energi, 

perdagangan dan koperasi, pengembangan dunia usaha dan 

usaha ekonomi lainnya. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi 

serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan 

pemecahannya. 

d. Penyiapan koordinasi penyusunan program dan kegiatan 

tahunan di bidang ekonomi. 

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala  

bidang sosial budaya dan ekonomi sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

4. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 

dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

kepala bagian tata usaha. 

e. Bidang fisik dan prasarana 

1. Bidang fisik dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 

pembangunan fisik dan prasarana. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, bidang fisik dan prasarana 

memiliki fungsi : 

a. Penyusunan program dan kegiatan perencanaan pembangunan di 

bidang fisik dan prasarana. 

b. Penyusunan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan tata ruang, 

tata bangunan dan lingkungan, tata guna tanah, sumber daya alam dan 

lingkungan. 

c. Penyusunan studi kelayakan pelaksanaan pembangunan prasarana 

lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial. 

d. Penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan 

dan pengembangan perumahan dan pemukiman daerah. 



 

e. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pemaduan rencana 

pembangunan di bidang fisik dan prasarana serta merumuskan 

pemecahannya. 

f. Pelaksanaan identifikasi permasalahan di bidang fisik dan prasarana 

serta merumuskan pemecahannya. 

g. Pengkoordinasi penyusunan program dan kegiatan tahunan di bidang 

fisik dan prasarana. 

h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai 

dengan bidang tugas dan fungsinya. 

3. Bidang fisik dan prasarana membawahi : 

a. Sub bidang tata ruang dan lingkungan. 

1. Sub bidang tata ruang dan lingkungan mempunyai tugas melakukan 

perencanaan tata ruang sumber daya alam dan lingkungan. 

2. Untuk melakukan tugas sebagaimana di atas, sub bidang tata ruang 

dan lingkungan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan pembangunan tata ruang, sumber 

daya alam dan lingkungan. 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan pemaduan rencana 

pembangunan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengaturan tata ruang 

dan tata guna tanah, pemanfaatan sumber daya alam dan 

pemeliharaan lingkungan hidup serta pemecahannya. 

d. Penyiapan koordinasi penyusunan program tahunan pengaturan 

tata ruang dan tata guna tanah, sumber daya alam dan 

lingkungan. 

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala  

bidang fisik dan prasarana sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya. 

 

 



 

b. Sub bidang prasarana dan sarana perkotaan. 

1. Sub bidang prasarana dan sarana perkotaan mempunyai tugas 

melakukan perencanaan pembangunan pengairan, drainase, 

prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan telekomunikasi, serta 

parawisata. 

2. Untuk melakukan tugas sebagaimana di atas, bidang prasarana dan 

sarana perkotaan mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan perencanaan pembangunan gedung, pengairan, 

drainase, prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan 

telekomunikasi serta pariwisata. 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan pemaduan rencana 

pembangunan pengairan, drainase, prasarana jalan, 

perhubungan darat, pos dan telekomunikasi serta pariwisata. 

c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengaturan pengairan, 

drainase, prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan 

telekomunikasi serta pariwisata. 

d. Penyiapan koordinasi penyusunan program tahunan pengaturan 

pengairan, drainase, prasarana jalan, perhubungan darat, pos 

dan telekomunikasi serta pariwisata. 

e. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala  

bidang bidang fisik dan prasarana sesuai dengan bidang tugas 

dan fungsinya. 

4. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 

dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

kepala bagian tata usaha. 

f. Unit pelaksana teknis badan. 

1. Untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu serta atas dasar kebutuhan 

badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) badan. 

2. Unit pelaksana teknis badan dipimpin oleh seorang kepala unit pelaksana 

teknis badan yang dalam melakukan tugasnya berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala badan. 



 

g. Kelompok jabatan fungsional. 

1. Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi badan yang 

membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan 

badan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional. 

2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatas, dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada kepala badan. 

3. Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok 

sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga 

fungsional senior. 

4. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban 

kerja yang ada. 

5. Pembentukan kelompok jabatan fungsional, pengangkatan, pemberhentian 

dan pemindahan tenaga fungsional ditetapkan dengan keputusan kepala 

daerah. 

6. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

C. Penyajian Data Hasil Penelitian. 

1.   Pelaksanaan Musrenbang di Kota Malang. 

a. Musrenbang Kelurahan 

Secara administratif, Kota Malang terdiri dari 57 kelurahan, agar lebih 

fokus, peneliti mengambil satu situs penelitian untuk memberikan gambaran 

pelaksanaan Musrenbang Kelurahan yaitu Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan 

Sukun.  

 

1. Gambaran Umum Kelurahan Bakalan Krajan. 

a. Keadaan Daerah, berdasarkan Data Monografi Kelurahan Bakalan Krajan 

Kelurahan Bakalan Krajan merupakan perpanjangan tangan dari 

pemerintah di Kota Malang, yang terletak di Jalan Pelabuhan Ketapang No.1 

Malang.  

 Batas wilayah Kelurahan Bakalan Krajan, terdiri atas: 



 

 Sebelah utara  : Kelurahan Mulyorejo 

 Sebelah Timur  : Kelurahan Bandungrejosari 

 Sebelah Selatan  : Desa Sitirejo 

 Sebelah Barat  : Desa Sidorahayu 

 Selain berbatasan dengan beberapa kelurahan di atas, Kelurahan Bakalan 

Krajan memiliki kondisi wilayah yang meliputi: 

a) Luas daerah seluruhnya   : 197.450 Ha 

1. Tanah Sawah    : 103.086 Ha 

a) Sawah Irigasi atau teknis  : 100.875 Ha 

b) Irigasi Sederhana   :     2.211 Ha 

2. Tanah Kering    :   94.364 Ha 

a) Pekarangan atau bangunan   :   68.589 Ha 

b) Tegal atau kebun   :   17.000 Ha 

c) Ladang atau tanah huma  :     8.775 Ha 

3. Tanah Keperluan Fasilitas Umum  :            4 Ha 

a) Lapangan Olahraga   :  2 buah 

b) Pemakaman    :  2 buah 

4. Tanah Keperluan Fasilitas Sosial  :   70.690 Ha 

a) Masjid atau mushola   :   20.600 Ha 

b) Gereja     :        800 Ha 

c) Balai RT/RW    :     1.500 Ha 

d) Sarana Pendidikan    :   46.000 Ha 

e) Sarana Kesehatan   :        350 Ha 

f)    Sarana Sosial    :     1.440 Ha  

b. Keadaan Topografi Kelurahan Bakalan Krajan berdasarkan Data Monografi 

Kelurahan Bakalan Krajan meliputi: 

Kondisi topografi kelurahan Bakalan Krajan yaitu ketinggian wilayah 

kelurahan yaitu 435 m di atas permukaan air laut, sedangkan suhu di kelurahan ini 

diantara 27ºC - 30 ºC. Keadaan curah hujan di kelurahan bakalan krajan yaitu 

2600 mm tiap tahun. Secara topografi bentuk wilayah di kelurahan bakalan krajan 

yaitu datar sampai berombak sekitar 1%. Kelurahan Bakalan Krajan ini berjarak 2 

km dari kecamatan, dari kota 7 km, sedangkan dari propinsi 90 km. 



 

c. Kependudukan Kelurahan Bakalan Krajan 

1. Jumlah penduduk Kelurahan Bakalan Krajan  : 7.046 orang 

2. Jumlah Kepala Keluarga    : 1945 KK 

3. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin : 

a) Jumlah laki-laki     : 3478 orang 

b) Jumlah perempuan    : 3568 orang 

4. Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan : 

a) WNI laki-laki     : 3478 orang 

b) WNI perempuan     : 3568 orang 

c) WNA laki-laki     : tidak ada 

d) WNA perempuan    : tidak ada 

5. Penduduk menurut Agama : 

a) Islam      : 6778 orang 

b) Katolik / Kristen     :   261 orang 

c) Protestan      : tidak ada 

d) Hindu      :       7 orang 

e) Budha      : tidak ada 

6. Penganut Aliran Kepercayaan    : tidak ada 

7. Jumlah Pegawai Kantor  Kelurahan : 

a) Pegawai Golongan IV    : tidak ada 

b) Pegawai Golongan III    :   8 pegawai 

c) Pegawai Golongan II    :   3 pegawai 

8. Penduduk Menurut Usia 

a) 0 – 5 tahun     : 2501 orang 

b) 6 – 15 tahun      : 2683 orang 

c) 16 – 60 tahun     : 1674 orang 

d) 60 tahun ke atas     :   186 orang 

9. Penduduk menurut Mata Pencaharian 

a) Petani, terdiri dari beberapa : 

1) petani pemilik tanah    :   301 orang 

2) petani penggarap tanah   :   105 orang 

3) buruh tani     :   197 orang 



 

b) Nelayan      : tidak ada 

c) Pengusaha sedang atau besar   :       1 orang 

d) Pengrajin atau industri kecil   :       7 orang 

e) Buruh industri     : 3421 orang 

f) Buruh pertambangan    : tidak ada 

g) Buruh bangunan     : 2412 orang 

h) Buruh perkebunan    : tidak ada 

i) Pedagang     :   207 orang 

j) Pengangkutan     : tidak ada 

k) Pegawai Negeri Sipil (PNS)   :   112 orang 

l) Anggota TNI     :     42 orang 

m) Pensiunan PNS/TNI    :     63 orang 

n) Peternak      :     68 orang 

10. Jumlah penduduk menurut pendidikan : 

a) Belum sekolah     :  1264 orang 

b) Tidak tamat Sekolah Dasar   :    359 orang 

c) Tamat SD atau sederajat   :  2782 orang 

d) Tamat SLTP atau sederajat   :  1238 orang 

e) Tamat SMU atau sederajat   :  1119 orang 

f) Tamat Akademi atau sederajat   :    106 orang 

g) Tamat Perguruan Tinggi atau sederajat  :    132 orang 

h) Buta Huruf     :      46 orang 

 

2. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. 

a. Pelaku dan Peserta 

1. Lembaga Kemasyarakatan (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain). 

Lembaga ini yang ada di kelurahan Bakalankrajan yaitu LPMK, yang 

mempunyai tugas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk ikut serta dalam pembangunan sehingga masyarakat bisa lebih 

diberdayakan. 



 

2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan PKK 

merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang 

tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk 

masyarakat.  

3. Kelompok Tani, perkumpulan para petani yang ada di kelurahan 

Bakalankrajan. 

4. Kelompok Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), merupakan 

perkumpulan petani yang menggunakan air di kelurahan 

Bakalankrajan. 

5. Karang Taruna, yaitu organisasi kepemudaan di Indonesia, 

beranggotakan pemuda putus sekolah atau pelajar SLTP dan SLTA. 

Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan 

kepada para remaja, misalnya dalam bidang elektronik, ukiran, jahit-

menjahit, memasak, olahraga, dan kesenian. 

6. Kelompok Kesenian atau Olahraga, yaitu pendidikan sepak bola 

untuk usia dini dan kesenian karawitan serta barongsai yang ada di 

kelurahan Bakalankrajan. 

7. Kelompok Guru atau sekolah, yaitu perkumpulan guru-guru yang 

berasal dari sekolah yang ada di kelurahan Bakalan krajan. 

8. Unit Pengelola Keuangan (UPK), yaitu unit yang mengelola dana 

bergulirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 

9. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, yaitu orang-orang yang dipercaya 

masyarakat dan memiliki kemampuan dalam hal agama maupun 

secara umum. 

10. RT, dan RW. 

b. Tujuan Musrenbangkel  

1. Pemberdayaan Masyarakat.  

Musrenbangkel bertujuan bahwa pembangunan di wilayah 

Kelurahan Bakalan Krajan merupakan suatu aspirasi dari 

masyarakat sehingga masyarakat dituntut peran aktif dan 

partisipasinya untuk menentukan program pembangunan lingkungan 

dan permukiman di wilayahnya sendiri. 



 

2. Alokasi Anggaran 

Dalam musrenbangkel bertujuan untuk menentukan seberapa besar 

dana pembangunan yang dibutuhkan. Di samping itu, untuk menarik 

partisipasi masyarakat dalam dana pendamping pembangunan. 

3. Mengena pada Sasaran 

Tujuan lain dari musrenbangkel Bakalan Krajan adalah agar 

pembangunan yang dilaksanakan tepat pada sasaran dan mempunyai 

nilai tambah bagi lingkungan dan permukiman, karena dalam hal ini 

pembangunan yang diprogramkan ditentukan oleh masyarakat 

sendiri. 

c. Hasil Musrenbangkel.   

Musrenbangkel Bakalan Krajan menghasilkan tiga hal yakni: 

1. Daftar kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh kelurahan 

Bakalan Krajan  yang akan dibiayai dari anggaran kelurahan yang 

bersumber dari APBD Kota dan swadaya gotong royong Masyarakat 

Bakalan Krajan. Daftar prioritas kegiatan tersebut adalah: 

a) Balai RW yang terletak di RW 2, RW 3, RW 4, dan RW 5 seluas 

2m x 250m. 

b) Pemagaran makam di RW 3 seluas 4m x 500m. 

c) Pengadaan tempat sampah sebanyak 100 buah di RW 4 yang 

terbagi dalam 3 lokasi yaitu RT 1, RT 2 dan RT 3. 

2. Daftar kegiatan prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan untuk 

dibiayai melalui APBD Kota dan APBD Propinsi. Daftar kegiatan 

tersebut adalah: 

1. Bidang kesehatan. Terdiri dari beerapa usulan yaitu: 

a. Sarana posyandu sebanyak 7 unit yang berlokasi di RW 1 

sampai dengan RW 6. 

b. Alat peraga penyuluhan sebanyak 7 unit yang berlokasi di 

RW 1 sampai dengan RW 6. 

c. PMT ASI balita yang berlokasi di kelurahan. 

d. Pengadaan Posyandu Lansia sebanyak 7 Unit yang berlokasi 

di RW 1 sampai dengan RW 6. 



 

2. Bidang pendidikan, terdiri dari: 

a. Alat permainan TK motorik dan edukatif untuk TK Dharma 

Wanita sebanyak 3 unit. 

b. Bangku siswa untuk TK Dharma Wanita sebanyak 320. 

c. Rehab gedung TK Dharma Wanita seluas 224 m² 

d. Pembangunan 2 ruang kelas pada TK ABA 28 seluas 12x8 m. 

e. Rehab gedung sekolah pada SMP 17 seluas 108 m². 

f. Rehab ruang sekolah dan Pemagaran SDN Bakalan Krajan I. 

3. Bidang Ekonomi, terdiri dari: 

a. Pelatihan perbengkelan sebanyak 6 RW yang berlokasi  di 

Kelurahan. 

b. Pelatihan Permebelan sebanyak 6 RW yang berlokasi di 

Kelurahan. 

d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil Musrenbangkel 

pada forum Musrenbang Kecamatan Sukun yng terdiri dari 5 orang 

perwakilan yaitu: 

1. Rudi. 

2. Tjujuk Hardiyanto. 

3. Puji Sumarsi. 

4. B. Sulastina. 

5. Paryo. 

Pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Bakalan Krajan dilaksanakan dari 

pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB.  Dalam Pelaksanaannya 

Musrenbangkel Bakalan Krajan sudah dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum 

yang berlaku namun masih terdapat masalah yaitu: 

a) tahapan persiapan atau perencanaan Musrenbangkel 

 Pada tahap persiapan atau perencanaan Musrenbangkel terdapat tahapan 

Musyawarah atau Jaring asmara. Jaring asmara ini  dilakukan pada tingkat RT, 

RW, kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di tingkat kelurahan 

tersebut. Pada saat diadakan musyawarah atau jaring asmara ini, pihak RT 

ataupun RW harus mengundang pihak dari kelurahan. Pada kenyataannya, tidak 

semuanya mengundang maupun memberitahu pihak kelurahan kalau mereka 



 

sedang melaksanakan musyawarah atau jaring asmara. Hal ini diperkuat dengan 

pendapat Tjutjuk Hardiyanto selaku kepala seksi PMK, yaitu : 

”Setiap dilaksanakan jaring asmara atau pra musrenbangkel, pihak RT dan 

Rw yang akan melaksanakan seharusnya mengundang kelurahan. Namun, 

mereka belum memahami benar tentang ketentuan itu sehingga tidak 

semua RT dan RW tersebut mengundang pihak kelurahan. Sebenarnya ini 

bertujuan untuk mengawasi bagaimana masyarakat memberikan 

partisipasinya dan apakah semua usulan tersebut dimasukkan ke dalam 

berita acara dan diusulkan ke musrenbangkel” (Wawancara pada tanggal 

27 Maret 2009 di kantornya). 

 

b) Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan 

Pada awalnya, pelaksanaan musrenbangkel dilaksanakan oleh LPMK dan 

yang difasilitasi oleh pihak kelurahan. Namun, pada kenyataannya, LPMK yang 

seharusnya menjadi lembaga pelaksana Musrenbang tidak melaksanakan 

tugasnya, hal ini menunjukkan bahwa LPMK di Kelurahan Bakalan Krajan  

kurang memahami tugas pokok dan fungsinya. Seperti yang disampaikan oleh Pak 

Tjutjuk Hardiyanto selaku kepala seksi PMK di Kelurahan Bakalan Krajan 

mengatakan : 

”seharusnya kegiatan Musrenbang Kelurahan dilaksanakan oleh LPMK 

dan lembaga lain di luar pemerintah kelurahan, yang kemudian difasilitasi 

oleh kelurahan. Namun, kenyataannya selama ini pihak kelurahan yang 

melaksanakannya. Akan tetapi, tetap saja pihak LPMK tidak 

melaksanakan tugasnya Padahal, sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi 

kepada masyarakat serta LPMK tentang musrenbangkel,.” (Wawancara 

pada tanggal 27 maret 2009  pukul 09.00 WIB di kantornya). 

c) Partisipasi Masyarakat 

Dalam pelaksanaan musrenbangkel, diperlukan banyaknya partisipasi dari 

seluruh kelompok masyarakat sesuai dengan pedoman di atas. Namun, pada 

kenyataannya yang menguasai musyawarah tersebut adalah orang-orang tertentu 

saja, seperti ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pendidikan. 

Selain itu, dilihat dari sosiologi masyarakat kelurahan yang mempunyai tingkat 

perbedaan cukup beragam. Hal itu senada dengan pendapat yang diucapkan oleh 

Bapak Tjutjuk selaku kepala seksi PMK, yaitu : 

”Dalam jalannya musrenbang kelurahan, tidak semua orang yang hadir 

bersikap antusias dan mengerti apa yang akan mereka dapatkan dari 

musrenbang tersebut. Masyarakat hanya mengetahui bahwa musrenbang 

kelurahan itu merupakan saat yang tepat bagaimana mereka bisa menggali 

dana sebanyak-banyaknya untuk RW masing-masing, bagaimana mereka 



 

bisa mendapatkan kegiatan sebanyak mungkin pada wilayah RW masing-

masing. Selain itu, tiap RW tidak mengetahui secara pasti dan detail 

tentang latar belakang, maksud dan tujuan usulan yang akan mereka 

berikan. Oleh karena itu, bukanlah kegiatan yang diprioritaskan yang akan 

dilaksanakan akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut dibagi-bagi untuk tiap 

RW. Pelaksanaan musrenbangkel di kelurahan Bakalan Krajan ini masih 

belum bisa berjalan dengan maksimal  dan bermanfaat untk seluruh 

masyarakat”. (Wawancara pada tanggal 27 Maret 2009 pukul 10.00 WIB 

di kantornya). 

 

b. Musrenbang Kecamatan 

Kota malang terdiri dari 5 kecamatan. Untuk lebih fokus, peneliti memilih 

satu kecamatan sebagai situs penelitian, yaitu kecamatan sukun. Musrenbangcam 

Sukun merupakan tindak lanjut dari Musrenbangkel dimana hasilnya berupa 

dokumen prioritas rencana pembangunan kecamatan yang nantinya menjadi bahan 

acuan pada pelaksanaan Musrenbangkot Kota Malang. 

1. Pelaku dan Peserta. 

Narasumber 

1. Perwakilan Bappeda terdiri dari 2 orang. 

2. Camat. 

3. Perwakilan SKPD, terdiri dari 19 orang. 

Peserta 

1. Perwakilan kelurahan, terdiri dari: 

a. kelurahan sukun diwakili oleh 6 orang. 

b. Kelurahan Bakalan Krajan diwakili oleh 5 orang. 

c. Kelurahan Ciptomulyo diwakili oleh  5 orang. 

d. Kelurahan Gadang diwakili oleh 5 orang. 

e. Kelurahan Kebonsari diwakili oleh 7 orang. 

f. Kelurahan Sukun diwakili oleh 6 orang. 

g. Kelurahan Tanjungrejo diwakili oleh 5 orang. 

h. Kelurahan Bandulan diwakili oleh 6 orang. 

i. Kelurahan Mulyorejo diwakili oleh 5 orang. 

j. Kelurahan Bandungrejosari diwakili oleh 5 orang. 

k. Kelurahan Karangbesuki diwakili oleh 6 orang. 

l. Kelurahan Pisangcandi diwakili oleh 6 orang. 



 

2. Perwakilan kecamatan sukun yang dihadiri oleh 16 orang. 

3. Perwakilan Organisasi Perempuan Tingkat Kecamatan (PKK) diwakili 

oleh 10 orang. 

4. PMK kecamatan diwakili oleh 2 orang. 

2.  Tujuan Musrenbangcam 

a.  Membahas dan menyepakati hasil – hasil musrenbangkel yang akan 

menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan sukun. 

b. Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat 

kelurahan/Kecamatan yang belum terealisasi tahun sebelumnya. 

c. Melakukan klarifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kelurahan 

maupun kecamatan Sukun sesuai dengan fungsi- fungsi Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kota Malang. 

3.  Pelaksanaan. 

Dalam pembahasan penentuan prioritas dikelompokkan  menjadi 5 

kelompok yang terdiri dari gabungan beberapa SKPD guna memudahkan 

pembahasan yang terdiri dari: 

a. Kelompok A bidang: 

1. Dinas Kimpraswil. 

2. Dinas Pertanian. 

3. Dinas Kebersihan. 

4. Dinas Pertamanan. 

5. Wasbangdal. 

6. Satpol PP. 

7. Lingkungan Hidup. 

b. Kelompok B bidang: 

1. Disperindagkop. 

2. Disnaker. 

3. Bagian Perekonomian. 

c. Keompok C bidang: 

1. Bagian Perlengkapan. 

2. Kantor KPDE. 

3. Bagian Hukum. 



 

4. Bagian Pemerintah. 

d. Kelompok D bidang: 

1. Dinas Pendidikan. 

2. Bagian Sosial. 

3. Dinas Pariwisata,  Informasi dan Komunikasi. 

e. Kelompok E bidang: 

1. Dinas Pendidikan. 

2. Bagian Sosial. 

f. Hasil Musrenbangcam 

a. Bidang Pendidikan. 

1. Kelurahan Ciptomulyo. 

a. gedung belajar atau taman belajar yang terletak pada RW 1. 

b. Renovasi gedung sekolah SDN 2 dan SDN 3. 

2. Kelurahan Gadang. 

a.  Usulan bantuan untuk PAUD pada RW 5 sebanyak 40 siswa. 

b.  Pelatihan guru PAUD pada RW 5 dan RW 7 sebanyak 10 orang. 

c.  Rehab gedung TK Dharma Wanita Gadang sebanyak 4 lokasi. 

d.  Pelatihan Manajemen PAUD pada RW 5 dan RW 7 sebanyak 10 

orang. 

e.  Bantuan APE BKB pada RW 5 sebanyak 5 unit. 

3. Kelurahan Kebonsari. 

a.  Revitalisasi PAUD (insentif dan pelatihan guru PAUD) pada RW 3 

sebanyak 1 Kelompok. 

4. Kelurahan Sukun 

a.  Beasiswa keluarga miskin sebanyak 180 siswa. 

b.  Pembangunan ruang sekolah SDN Sukun 7 sebanyak 3 ruang. 

c.  Tenaga keamanan sekolah SDN Sukun 7 sebanyak 1 orang. 

d.  DO pada usia wajib belajar pada RW 1 sebanyak 15 anak. 

5. Kelurahan Tanjungrejo 

a.  Plengsengan SDN Tanjungrejo 4 seluas 82m. 

b.  Kerja paket A, B, C pada RW 9 dan RW 10 sebanyak 2 kelompok. 

c.  Penambahan bangunan TK Kelurahan Tanjungrejo seluas 5x12m². 



 

6. Kelurahan Bandulan. 

a. Renovasi gedung TK PKK. 

b. Pemberian beasiswa keluarga tidak mampu sebanyak 71 anak 

dalam lingkup RW 1 sampai dengan RW 6. 

c. Pelaksanaan kejar paket A, B, C sebanyak 200 orang yang 

berlokasi di kelurahan. 

d. Pelatihan Desain grafis sebanyak 50 orang. 

7. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Alat permainan TK motorik dan edukatif untuk TK Dharma 

Wanita sebanyak 3 unit. 

b. Bangku siswa untuk TK Dharma Wanita sebanyak 320. 

c. Rehab gedung TK Dharma Wanita seluas 224 m² 

d. Pembangunan 2 ruang kelas pada TK ABA 28 seluas 12x8 m. 

e. Rehab gedung sekolah pada SMP 17 seluas 108 m². 

f. Rehab ruang sekolah dan Pemagaran SDN Bakalan Krajan I 

8. Kelurahan Mulyorejo. 

a. Kurangnya sarana- prasarana TK dan SD sebanyak 400 anak 

9. Kelurahan Bandungrejosari. 

a. Santunan biaya pendidikan warga (Beasiswa) sebanyak 25 anak 

dalam lingkup RW 5. 

b. Pembinaan administrasi sebayak 70 orang pada RW 1 sampai 

dengan RW 5. 

c. Pemberian bantuan guru ngaji / honor TPA di RW 5 sebanyak 4 

orang. 

d. Pelatihan kader PAUD dalam lingkup RW 1 sampai dengan RW 

10. 

10.  Kelurahan Karangbesuki. 

a. Bantuan sarana perpustakaan mini yang terletak di kelurahan. 

b. Renovasi gedung SDN 4 Karangbesuki. 

11. Kelurahan Pisangcandi. 

a. Bantuan alat peraga TK Sunan Kalijogo sebanyak 1 unit. 

b. Pelatihan kader PAUD sebanyak 5 orang di RW 3. 



 

c. Bantuan peralatan PAUD sebanyak 3 unit. 

b.  Bidang Kesehatan. 

1. Kelurahan CiptoMulyo. 

a. Rehab gedung puskesmas Ciptomulyo. 

b. Peningkatan sarana posyandi di 5 RW sebanyak 17 unit. 

2. Kelurahan Gadang. 

a. Penambahan sarana dan prasarana posyandu yang terletak di RW 1 

sampai dengan RW 7. 

3. Kelurahan Bandungrejosari 

a. Pengadaan puskesmas di kelurahan. 

b. Revitalisasi puskesmas pembantu sebnayak 1 unit. 

c. Perbaikan alat posyandu yang rusak sebanyak 1 unit. 

d. Pembinaan kader kesehatan. 

4. Kelurahan Sukun 

a. Pembinaan dan pengadaan peralatan posyandu di TP-PKK 

sebanyak 8 unit. 

b. Pengadaan posyandu 2 unit di RW 1. 

c. Kartu sehat Gakin sebanyak 210 orang. 

d. Peralatan posyandu lansia sebanyak 250 orang di RW 5. 

5. Kelurahan Karangbesuki. 

a. Peningkatan kesehatan balita, pembinaan PKK. 

b. PMT untuk balita di 7 RW sebanyak 7 unit. 

c. Bantuan sarana posyandu Lansia sebanyak 9 unit di 9RW. 

6. Kelurahan Bandulan. 

a. Pengadaan sarana bermain anak di Posyandu sebanyak 4 unit di 

RW 1. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana POSYANDU di RW3, RW 4 dan 

RW 5 yaitu: 20 kursi, 5 meja dan almari. 

c. Pemeriksaan kesehatan gratis lansia di RW 4 sebanyak 20 orang. 

d. Penyuluhan demam berdarah dan fogging sebanyak 3 kali. 

e. Pemberian gizi tambahan untuk balita sebanyak 500 anak. 

7. Kelurahan Pisangcandi. 



 

a. Peningkatan sarana posyandu di 11 RW sebanyak 11 unit. 

b. Pengadaan APE di 11 RW sebanyak 11 unit. 

c. Penyuluhan flu burung dan HIV sebanyak 1x kegiatan. 

8. Kelurahan Tanjungrejo. 

a. Bantuan sarana posyandu (timbangan). 

b. Penambahan PMT ASI. 

c. Penyuluhan flu burung dan HIV dalam lingkup RW 1 sampai 

dengan RW 14. 

9. Kelurahan Mulyorejo. 

a. Sarana dan prasarana Posyandu sebanyak 7 unit di RW 1 dan RW 

7. 

b. Perbaikan gedung Posyandu di RW 3, RW 4, RW 6, RW 7 

sebanyak 4 unit. 

c. Pengadaan posyandu lansia sebanyak 7 unit di RW 1 sampai 

dengan RW 7. 

10. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Sarana posyandu sebanyak 7 unit yang berlokasi di RW 1 sampai 

dengan RW 6. 

b. Alat peraga penyuluhan sebanyak 7 unit yang berlokasi di RW 1 

sampai dengan RW 6. 

c. PMT ASI balita yang berlokasi di kelurahan. 

d. Pengadaan Posyandu Lansia sebanyak 7 Unit yang berlokasi di RW 

1 sampai dengan RW 6. 

11. Kelurahan Kebonsari. 

a. Penambahan sarana dan prasarana posyandu sebanyak 7 posyandu 

di RW 1 sampai dengan RW 7. 

12. Kecamatan Sukun 

a. Peningkatan kualitas gedung UKS meliputi sarana dan tempat 

parkir yang terletak di kecamatan. 

c.  Bidang Ekonomi 

1. Kelurahan Ciptomulyo. 

a. pelatihan kewirausahaan, terdiri dari : 



 

1. menjahit dan bordir bagi ibu-ibu PKK sebanyak 40 orang . 

2. pengolahan sampah, kompos dan bokhasi bagi PKK dan Karang 

Taruna sebanyak 40 orang. 

3. Manajemen kegiatan UKM bagi pengusaha jamu tradisional 

sebanyak 120 orang. 

b. Bantuan alat dan modal kegiatan pelatihan sebanyak 5 kegiatan. 

2. Kelurahan Gadang. 

a. Bantuan peralatan Home Industri (semprit) di RW 5 dan RW 6. 

3. Kelurahan Kebonsari. 

a. Pengembangan pra koperasi di RW 1 sampai dengan RW 5 

sebanyak 27 rumah tangga. 

b. Pengembangan usaha kecil sebanyak 22 kelompok di RW 1 sampai 

dengan RW 3. 

4. Kelurahan Bandungrejosari. 

a. Pembinaan dan penambahan modal bagi usaha mikro di RW 1 

sampai dengan RW 9. 

b. Pelatihan kewirausahaan usaha mikro di RW 4. 

c. Pembinaan kegiatan prakoperasi di RW 4. 

d. Pelatihan membatik di RW 4 sebanyak 50 orang. 

5. Kelurahan Sukun. 

a. Bantuan modal koperasi PKK sebanyak 240 orang. 

b. Pelatihan Home Industri Batik Malangan di TPP-PKK Kelurahan. 

c. Pelatihan wirausaha sebanyak 40 orang di RW 2. 

6. Kelurahan Tanjungrejo. 

a. pembinaan usaha kecil sebanyak 70 orang di RW 4, RW 2, RW 9. 

7. Kelurahan Karangbesuki. 

a. Pelatihan pembuatan makanan.. 

b. Pelatihan home industri (bordir). 

8. Kelurahan bandulan. 

a. Diklat manajemen koperasi sebanyak 150 orang di kelurahan. 

b. Bantuan modal pra koperasi PKK sebanyak Rp. 50.000.000 di RW 

6. 



 

9. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Pelatihan perbengkelan sebanyak 6 RW yang berlokasi  di 

Kelurahan. 

b. Pelatihan Permebelan sebanyak 6 RW yang berlokasi di Kelurahan. 

10. Kelurahan Mulyorejo. 

a. Menjahit dan bordir ibu PKK sebanyak 20 orang di RW 5. 

b. Percontohan budidaya belut di RW 5.  

Dalam pelaksanaan Musrenbangcam ini juga terdapat kendala, yaitu: 

masalah  partisipasi terutama pada waktu diskusi kelompok, seharusnya pada saat 

diskusi kelompok merupakan waktu yang tepat untuk menyampaikan usulan 

namun beberapa perwakilan dari kelurahan cenderung kurang memanfaatkan 

waktu ini untuk menyampaikan usulan-usulan mereka. Selain itu, kendala lain 

adalah banyaknya usulan dari masyarakat yang kurang jelas, baik dari bentuk 

pelaksanaannya maupun dari tujuan program yang diusulkan tersebut. Hal ini di 

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat salah satu pengurus PMK, beliau 

mengatakan: 

“harusnya pada saat diskusi kelompok, peserta terutama perwakilan 

kelurahan harus berpartisipasi aktif dan menggunakan waktu ini untuk 

menyampaikan usulan, namun kenyataannya beberapa dari mereka kurang 

respon dan antusias pada saat forum ini, selain itu juga banyak ditemukan 

usulan-usulan dari masyarakat yang kurang jelas bentuk dari program 

tersebut dan tujuan diadakan program tersebut, mereka kurang memafami 

substansi dari program yang mereka usulkan. (wawancara pada tanggal 1 4 

Mei 2009 pukul 10.00 WIB di kantornya). 

 

c.  Musrenbang Kota 

1. Pelaku dan Peserta 

a. Walikota Kota Malang Bapak Peni Suprapto 

b. Anggota DPRD Kota Malang. 

c. penyelenggara pemerintahan. Terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas 

Perumahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum, 

Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial, Dinas Pertanian, Dinas 

Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian 



 

Perlengkapan, Bakesbangpol dan Linmas, BKBPM, Bagian Pemerintahan, 

Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

d. delegasi kecamatan. Terdiri dari perwakilan dari 5 kecamatan yaitu 

kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan 

Blimbing, Kecamatan Kedungkandang. 

e. perwakilan dari perguruan tinggi di Kota Malang.  

2. Tujuan 

a. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD yang 

memuat prioritas pembangunan daerah, pagu indikatif pendanaan 

berdasarkan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana desa termasuk dalam 

pemutakhiran ini adalah informasi mengenai kegiatan yang pendanaannya 

berasal dari APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya. 

b. Mendapatkan rincian rancangan awal RKA SKPD, khususnya yang 

berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum Gabungan 

SKPD). 

c. Mendapatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasi menurut SKPD 

yang berhubungan dengan pembangunan (Forum SKPD dan Forum 

Gabungan SKPD). 

3. Mekanisme Musrenbang Kota Malang. 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota 

Malang dilasanakan pada tanggal 16 Maret 2009 mulai pukul 09.00 sampai 

dengan 12.00 WIB bertempat di Ruang sidang balaikota Malang.  Mekanisme 

penyelenggaran Musrenbang Tingkat Kota Batam dilaksanakan dengan beberapa 

sesi, yaitu;  

a. sesi pertama berisikan rangkaian kegiatan seperti pembukaan yang diawali 

dengan laporan ketua pelaksana, sambutan kepala Bappeda Provinsi Jawa 

Timur, sambutan dan sekaligus penyampaian pokok-pokok pikiran dewan 

oleh Ketua DPRD Kota Malang, serta sambutan Walikota Malang sekaligus 

membuka secara resmi Musrenbang Tingkat Kota Malang tahun 2009. 

b. sesi kedua, penyampaian paparan program kerja. Pada kegiatan ini Kepala 

Bappeda Kota Malang menyampaikan Pemaparan tentang Rancangan 



 

RKPD Kota Malang tahun 2009, Pemaparan Rencana Kerja Otorita Malang 

Tahun 2009. 

c. sesi ketiga adalah kegiatan yang sangat penting yaitu Pembahasan Program 

atau Kegiatan dengan memadukan hasil forum SKPD Kota Malang tahun 

2008 dan masukan dari peserta Musrenbang Kota Malang.  

pada sesi ke tiga ini dibagi dalam tiga kelompok yaitu: 

1. kelompok 1 bertempat di ruang sidang Mojopahit membahas tentang 

bidang sarana da prasarana. Terdiri dari : 

a. Bagian Perlengkapan. 

b. Dinas Pendidikan. 

c. Dinas Perumahan. 

d. Dinas Pertamanan. 

e. Dinas Pekerjaan Umum. 

f. Dinas Kesehatan. 

g. Kantor Perpustakaan dan Arsip. 

h. PDAM. 

i. Delegasi Kecamatan Lowokwaru. 

j. Delegasi Kecamatan Sukun. 

k. Delegasi Kecamatan Klojen. 

l. Delegasi Kecamatan Blimbing. 

m. Delegasi Kecamatan KedungKandang. 

Moderator : Ir. Bambang Nugroho, MT 

Notulen : Ferry Andriono, ST,M.Si 

2. Kelompok II bertempat di ruang sidang Balaikota membahas tentang 

bidang Sosial dan Budaya. Terdiri dari: 

a. Bagian Pemerintahan. 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 

c. BKBPM 

d. Dinas Pemuda dan Olahraga. 

e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

f. Dinas Ketenagakerjaan dan Soisal. 

g. Delegasi Kecamatan Lowokwaru. 



 

h. Delegasi Kecamatan Sukun. 

i. Delegasi Kecamatan Klojen. 

j. Delegasi Kecamatan Blimbing. 

k. Delegasi Kecamatan KedungKandang. 

Moderator : M. Sailendra, ST,MM 

Notulen : Nurul Isna, ST 

3. Kelompok III bertempat di ruang rapat Bappeda membahas tentang 

bidang ekonomi. Terdiri dari: 

a. Dinas Pertanian. 

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

c. Dinas Koperasi dan UKM 

d. Delegasi Kecamatan Lowokwaru. 

e. Delegasi Kecamatan Sukun. 

f. Delegasi Kecamatan Klojen. 

g. Delegasi Kecamatan Blimbing. 

h. Delegasi Kecamatan KedungKandang. 

Moderator : Dra. Endahwati,MM. 

Notulen : Dra. Rukayah. 

4. Hasil Musrenbang Kota 

a.  Bidang pendidikan (SKPD Dinas Pendidikan). 

1. Program Pelayanan kegiatan perkantoran. 

• Penyediaan jasa surat menyurat 

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

• Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

• Penyediaan makanan dan minuman. 

• Pengadaan barang dan jasa. 

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 

• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor. 

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Usulan program 

terdiri dari: 



 

• pemeliharaan berat/sedang ruang kelas sekolah sebanyak 47 

lembaga dengan sasaran SD. 

• Blockgrand mebelair sebanyak 2580 shet dengan sasaran SD, SMP, 

SMA, SMK. 

• Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah untuk SD, SMP, 

SMA, SMK sebanyak 48 lembaga. 

3. Program pendidikan menengah. Usulan program terdiri dari : 

• Pengembangan sarana prasarana kota vokasi sebanyak 1 lembaga 

dengan sasaran gedung vokasi. 

• Penambahan ruang kelas sekolah untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK 

yang terdiri atas: 1 lembaga Poltek, 1 lembaga SBI, 1 lembaga SD, 

17 lembaga SMP, SMA, SMK. 

4. Program manajemen pelayanan pendidikan. Usulan program terdiri 

dari: 

• Schoolnet sebanyak 10 lembaga untuk SD. 

• Pemutakhiran data pendidikan sebanyak 1 kegiatan dengan sasaran 

TK, SD, SMP, SMA, SMK. 

• Pelatihan pengelolaan data pokok pendidikan untuk TK, SD, SMP, 

SMA, SMK sebanyak 1 kegiatan. 

• Penyusunan grand desain dengan sasaran TK, SD, SMP, SMA, 

SMK sebanyak 1 kegiatan. 

• Penyusunan Renstra untuk TK, SD, SMP, SMA SMK sebanyak 1 

kegiatan. 

5. Seleksi dan pembinaan paskibraka untuk 100 peserta paskibraka dari 

SMA/SMK/MA. 

6. Pembinaan pengurus OSIS dan seminar HIV AIDS/penanggulangan 

Narkoba untuk siswa/siswi dari SMA/SMK/MA se kota Malang 

sebanyak 2 kegiatan. 

7. Pembinaan adiwiyata untuk 100 peserta pelatihan. 

8. Peningkatan mutu pendidik PAUD untuk pendidik KB, TPA, kader 

POS PAUD, TP. PKK. 



 

9. Pemberian bantuan operasional PNF (paket A/B/C) untuk paket A 102, 

paket B 243, dan paket C 272. 

10. Peningkatan mutu guru pendidikan jasmani SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA sebanyak 200 orang guru penjas. 

11. Penyelenggaraan lomba dan pembinaan UKS di sekolah untuk 

pembina UKS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA. 

12. Seleksi pembinaan atau pemusatan latihan atlit pelajar SD tingkat kota 

untuk 100 siswi SD/MI. 

13. Pengiriman atlit POR SD tingkat propinsi sebanyak 100 siswa SD/MI. 

14. Penyelenggaraan Jambore UKS tingkat Nasional untuk 130 orang 

peserta jambore. 

15. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas PAUD dan SLB tingkat kota 

dan propinsi untuk 400 anak PAUD TK, SD dan SLB. 

16. Peningkatan mutu pendidikan non formal ( paket A, B, C) dengan 

sasaran tutor paket A, B,C. 

17. Pengiriman Atlit SD, SMP, SMA/SMK tingkat propinsi Jawa Timur 

sebanyak 150 siswa  untuk 4 kegiatan yaitu: Mata pelajaran SD, 

Porseni SMP, POP SMA, POP SMK. 

18. Lomba menggambar poster dan visualisasi tertib TK, SD, SMP, SMK 

dan SMA untuk 1000 peserta sebanyak 2 kegiatan. 

19. Pemilihan siswa teladan dan pidato siswa SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA sebanyak 2 kegiatan untuk 120 siswa. 

20. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa di bidang seni tingkat 

Kota sebanyak 120 siswa. 

21. Pekan seni pelajar untuk 80 siswa dan siswi. 

22. Pembinaan dan pengembangan lembaga kursus untuk 100 lembaga 

kursus. 

23. Pengadaan sarana pendidikan ketrampilan berbasis luas untuk 20 

sekolah SMP/SMA sebanyak 20 paket peralatan. 

24. BINTEK pembelajaran bidang studi MULOK untuk bahan ajar dan 

cara mengajar guru sesuai KTSP sebanyak 100 guru. 



 

25. Pengembangan kemampuan guru dalam penulisan atau pembuatan 

karya ilmiah untuk guru SMP/SMA/SMK sebanyak 100 guru. 

26. Monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk program sekolah di 

SD, SMP, SMA sebanyak 600 sekolah. 

27. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan 

TIK untuk guru SMP, SMA dan SMK sebanyak 100 orang. 

28. Penyusunan buku pedoman SMA/MA untuk 7 mata pelajaran yaitu: 

Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, Sosiologi, Geografi dan Bahasa 

Indonesia kelas X sebanyak 42.000 eksemplar. 

29. Penyusunan buku pedoman SMP/MTS berdasarkan KTSP untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA kelas VII sebanyak 25.762 

eksemplar. 

30. Penyusunan buku pedoman SMK berdasarkan KTSP untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika kelas X 

sebanyak 33.000 eksemplar. 

31. Peningkatan prestasi akademis siswa melalui kegiatan lomba untuk 

siswa tingkat SMP/MTS/SMA/MA/SMK sebanyak 3000 siswa. 

32. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah untuk semua SMP di 

Kota Malang yang melaksanakan MBS sebanyak 150 guru. 

33. BINTEK implementasi KTSP untuk SMP, SMA, SMK se kota Malang 

sebanyak 30 guru. 

34. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan untuk sekolah 

SMP, SMA dan SMK Negeri dan swasta sebanyak 186 sekolah. 

35. Peningkatan kompetensi siswa untuk siswa tingkat SMK sebanyak 200 

siswa. 

36. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan pada Dewan 

Pendidikan Kota Malang. 

37. Bantuan atau subsidi biaya ujian sekolah SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

sebanyak 239 sekolah. 

38. Bantuan khusus siswa miskin sebanyak 15.000 siswa dengan sasaran 

SMA/MA, SMK dan SMALB. 



 

39. Pembinaan komite sekolah SD, SMP, SMA , SMK sebanyak 300 

siswa. 

40. Pengembangan pendidikan berbasis luas dan kecakapan hidup untuk 

guru dan siswa Dikdas di 20 sekolah. 

41. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa untuk 5 SMK dan 3 SMA. 

42. Pemberdayaan MGMP dan MGMD untuk 15 mata pelajaran sebanyak 

750 orang. 

43. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terdiri dari: 

• Pengadaan pakaian seragam sekolah siswa AUSKM sebanyak 1250 

siswa SD/MI, SMP/MTS. 

• Pengadaan alat peraga matematika ke lembaga sekolah dasar 

sebanyak 36 lembaga SD. 

• Sosialisasi bimbingan teknis kurikulum untuk guru SD/ MI 

sebanyak 450 guru dan kepala sekolah. 

• Pemantapan manajemen penyelenggaraan TK untuk kepala sekolah 

dan guru TK sebanyak 450 orang guru dan kepala sekolah. 

• Pelaksanaan ujian akhir SD/ MI sebanyak 13.123 siswa kelas 6 

SD/MI yang akan mengikuti UASBN. 

• Pengembangan sekolah ramah anak untuk guru dan kepala sekolah 

sebanyak 500 orang guru. 

• Peningkatan kinerja lembaga SD melalui pembelajaran PAKEM 

untuk guru dan kepala sekolah sebanyak 400 orang. 

• Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 

penerapan MBS SD untuk guru dan kepala sekolah sebanyak 325 

orang guru, kepala sekolah dan komite. 

• Pendampingan KLK untuk guru sebanyak 50 orang. 

• Lomba gugus TK dan SD untuk gugus sekolah dasar. 

• Pembinaan minat bakat dan kretifitas siswa dan guru TK, SD/MI 

untuk guru, siswa TK, SD/MI sebanyak 4x kegiatan. 

• Penyebarluasan berbagai informasi pendidikan dasar untuk guru 

SD/MI sebanyak 515 orang guru. 

• Evaluasi kinerja taman kanak-kanak untuk kepala sekolah. 



 

• Pengadaan komputer untuk pengembangan jardiknas di lembaga 

SD/MI sebanyak 145 unit komputer. 

• Pengadaan laboratorium bahasa, alat praktek dan alat peraga siswa 

SD/MI sebanyak 19 set komputer, 75 set alat peraga. 

• Pengadaan buku perpustakaan untuk TK, SD, dan SMP/MTS 

sebanyak 650 lembaga. 

• Pendampingan kelas inklusi untuk 14 lembaga SD inklusi. 

• Festival kompetensi dalam rangka Hari anak Nasional TK  

sebanyak 200 orang siswa TK dan guru TK. 

• Pelatihan pengembangan pembelajaran matematika SD untuk Guru 

matematika sebanyak 225 orang. 

• Penambahn makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI 

dan TK sebanyak 3000 siswa. 

• Penyelenggaraan akreditas sekolah bagi lembaga sekolah dan 

asesor sebanyak 80 orang. 

• Pelatihan penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru PNS 

sebanyak 150 orang. 

• Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi dan guru PLB 

berdedikasi sebanyak 120 orang. 

• Peningkatan kwalifikasi tenaga pendidikan guru TK dan SD 

sebanyak 220 orang. 

• Tambahan dana kesejahteraan guru tidak tetap/swasta Kota Malang 

sebanyak 5.056 orang. 

• Pelatihan guru SD kelas VI untuk peningkatan nilai UAN SD 

sebanyak 300 orang. 

• Pelatihan guru bahasa indonesia, bahasa inggris dan matematika 

SMP, SMA dan SMK sebanyak 400 orang. 

• Workshop valiasi/ verifikasi NUPTK dan peraturan ketenagaan 

sebanyak 100 orang. 

• Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standard kompetensi 

sebanyak 1.180 orang. 



 

• Pelatihan guru dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian 

tindakan kelas (PTK) sebanyak 200 orang. 

• Pendampingan dana block grant 

KKG/MGMP/MKKS/KPPS/MKPS sebanyak 65 orang. 

b. Bidang Kesehatan (SKPD Dinas Kesehatan). 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran di dinas kesehatan Kota 

Malang, terdiri dari: 

• Penyediaan jasa surat-menyurat. 

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

• Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 

• Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan sasaran pengguna 

anggaran, bendahara keuangan, PPK, PPTK, pengelola barang. 

• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 

• Penyediaan alat tulis kantor. 

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor. 

• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

• Penyediaan  peralatan rumah tangga. 

• Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan. 

• Penyediaan bahan logistik kantor berupa plastik tempat obat. 

• Penyediaan makanan dan minuman. 

• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan sasaran 

terbayarnya biaya perjalanan dinas. 

• Pengadaan barang dan jasa. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari: 

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk gedung kantor 

dinas, gedung UPTD. 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada 

Dinas Kesehatan Kota Malang. 

3. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari: 



 

• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia tenaga kesehatan. 

• Pembangunan sistem aplikasi pelayanan Sumber Daya Manusia 

Dinas Kesehatan Kota Malang dengan sasaran pegawai Dinas 

Kesehatan Kota Malang. 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan yaitu: 

• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD. 

5. Program obat dan perbekalan kesehatan, terdiri dari: 

• Bimbingan teknis apoteker pengelola apotek swasta untuk apoteker 

pengelola apotek se kota Malang sebanyak 2x kegiatan. 

• Bimbingan teknis bagi pengelola salon dan toko kosmetik  

sebanyak 2x kegiatan di kantor Dinas Kesehatan. 

• Sosialisasi obat generik bagi masyarakat sebanyak 3x kegiatan. 

• Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat. 

6. Program upaya kesehatan masyarakat. Terdiri dari: 

• Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan di Kota 

Malang. 

• Penyusunan profil sarana dan tenaga kesehatan di Kota Malang 

sebanyak 22 rumah sakit. 

• Penilaian kinerja puskesmas dengan sasaran kinerja puskesmas di 

Kota Malang sebanyak 15 puskesmas. 

• Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas dan jaringannya, terdiri atas perlengkapan kantor, 

komputer, mebelair, gordyne dan sarana penyuluhan. 

• Revitalisasi manajemen terpadu puskesmas untuk pegawai 

puskesmas sebanyak 15 puskesmas. 

• Pelatihan kegawatdaruratan dan teknis medis bagi petugas 

puskesmas dengan sasaran tenaga kesehatan puskesmas yang 

belum pernah mendapat pelatihan sebanyak 18 orang. 

• Pelatihan deteksi gangguan penglihatan bagi guru UKS di Kota 

Malang sebanyak 100 orang. 



 

• Pertemuan perencanaan program kesehatan anak usia sekolah, 

remaja dan anak lainnya untuk pengelola UKS, kesehatan remaja 

puskesmas sebanyak 30 orang. 

• Forum komunikasi lintas sektor dan lintas program dalam 

pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan anak 

lainnya sebanyak 36 orang dengan sasaran lintas program adalah 

P2PL, gizi dan remaja sedangkan lintas sektor adalah Diknas, 

Depag, Kesra, PKK. 

• Pertemuan review kegiatan penjaringan kesehatan anak usia 

sekolah untuk petugas puskesmas sebanyak 15 puskesmas. 

• Pembinaan UKS pada tingkat SMA dalam rangka lomba UKS 

tingkat propinsi untuk guru, kader kesehatan remaja dan petugas 

puskesmas sebanyak 50 orang. 

• Pembinaan UKS pada tingkat SMP dalam rangka lomba UKS 

tingkat propinsi untuk guru, kader kesehatan remaja dan petugas 

puskesmas sebanyak 50 orang. 

• Pembinaan rumah sakit di Kota Malang untuk penanggungjawab 

pelayanan dan pelaporan rumah sakit se Kota Malang sebanyak 40 

orang. 

• Pemilihan tenaga teladan kesehatan Kota Malang untuk tenaga 

kesehatan puskesmas sebanyak 60 orang. 

7. Program pengawasan obat dan makanan, terdiri dari: 

• Sosialisasi kosmetik berbahaya bagi masyarakat sebanyak 3x 

kegiatan. 

• Pelatihan pengelola kantin sekolah sebanyak 2x kegiatan. 

• Pengujian sampel makanan minuman kemasan sebanyak 75 

sampel. 

• Sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA bagi 

masyarakat sebanyak 3x kegiatan. 

• Pengawasan pangan untuk industri rumah tangga pangan, toko 

pangan, distributor pangan selama 1 tahun. 

• Bimbingan teknis distributor pangan sebanyak 2x kegiatan. 



 

• Sosialisasi bahan berbahaya pada makanan untuk produsen industri 

pangan rumah tangga sebanyak 3x kegiatan. 

• Pengawasan farmasi bagi apotik, toko jamu, toko obat, salon 

selama 1 tahun. 

8. Program pengembangan obat asli Indonesia, yaitu: 

• Sosialisasi pencegahan obat tradisional berbahaya bagi masyarakat 

sebanyak 3x kegiatan. 

9. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri 

dari: 

• Advokasi kebijakan JPKM dengan sasaran pembuat kebijakan Kota 

Malang. 

• Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan/pawai dengan 

sasaran masyarakat Kota Malang. 

• Revitalisasi posyandu (honor kader) di Kota Malang sebanyak 

5500 orang. 

• Pembinaan pengobat tradisional di Kota Malang sebanyak 40 

orang. 

• Pembinaan pondok pesantren untuk santriawan dan santriwati 

pondok pesantren di Kota Malang. 

• Pengembangan tanaman obat keluarga (Toga) pada posyandu 

dengan sasaran kader Posyandu Kota Malang sebanyak 57 

kelurahan. 

• Refreshing kader posyandu Kota Malang sebanyak 114 orang. 

• Pembentukan 1 desa siaga percontohan di salah satu kelurahan di 

Kota Malang. 

• Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan sebanyak 30 

orang tenaga penyuluh kesehatan. 

• Pembinaan kader posyandu di puskesmas di Kota Malang sebanyak 

3600 orang. 

• Intervensi PHBS pada rumah tangga di Kota Malang sebanyak 

3150 kepala keluarga. 



 

• Pelatihan petugas pelayanan kesehatan peduli remaja dengan 

sasaran koordinator kesehatan remaja, UKS, P2, Promkes, dokter, 

dokter gigi di puskesmas sebanyak 75 orang. 

• Pelatihan petugas tentang peer conselor dengan sasaran dokter, 

dokter gigi, perawat gigi di puskesmas, koordinator kesehatan 

remaja, UKS, P2, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 

• Pelatihan petugas tentang kekerasan terhadap anak dengan sasaran 

dokter, koordinator program kesehatan remaja, perawat puskesmas, 

Depag, Diknas sebanyak 55 orang. 

• Peningkatan ketrampilan petugas dalam Yankes di sekolah dan 

pondok pesantren untuk koordinator UKS, Laboratorium, 

Kesehatan Lingkungan, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 

• Peningkatan ketrampilan petugas dalam Yankes khusus dengan 

sasaran dokter puskesmas, koordinator kesehatan remaja, 

koordinator P2, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 

• Pelatihan peer conselor di puskesmas untuk remaja masing-masing 

puskesmas sebanyak 57 orang. 

• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan remaja 

di sekolah dan pondok pesantren dengan sasaran remaja masing-

masing puskesmas sebanyak 57 orang. 

• Refreshing kader kesehatan disekolah di Kota Malang. 

• Pembinaan tenaga kesehatan dalam penuhan gizi seimbang pada 

menu jajanan di kantin sekolah. 

• Promosi kesehatan melalui media elektronik dengan sasaran 

masyarakat Kota Malang. 

• Stratifikasi posyandu dan cetak buku pegangan kader untuk 

posyandu Kota Malang sebanyak 57 kelurahan. 

• Pertemuan lembaga pembina posyandu kelurahan sebanyak 57 

kelurahan. 

• Jambore kader Posyandu Kota Malang. 

• Pemantauan program kesehatan anak, remaja dan anak lainnya. 



 

• Evaluasi pelaksanaan program kesehatan anak usia sekolah dengan 

sasaran koordinasi UKS, kesehatan remaja, Diknas, Depag 

sebanyak 35 orang. 

10. Program perbaikan gizi masyarakat, terdiri dari: 

• Intervensi gizi kasus balita gizi kurang sebanyak 623 balita. 

• Intervensi gizi kasus kejadian luar biasa balita gizi buruk sebanyak 

755 balita. 

• Penemuan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga 

sadar gizi dengan sasaran kader Posyandu, Nutrisionis puskesmas, 

anggota TP PKK Kota Malang sebanyak 120 orang. 

• Revitalisasi pelayanan gizi di posyandu di Kota Malang sebanyak 

650 posyandu. 

• Pertemuan penanggulangan masalah gizi makro, gizi mikro dan 

gizi lebih untuk Nutrisionis puskesmas dan tokoh masyarakat 

sebanyak 120 orang. 

• Intervensi gizi kasus ibu hamil kekurangan energi kronis di Kota 

Malang sebanyak 150 ibu hamil. 

• Pertemuan pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 

(SKPG) untuk anggota tim SKPG, Nutrisionis puskesmas, anggota 

TP PKK Kota Malang sebanyak 120 orang. 

• Kampanye menyusui dini dan pemberian air susu ibu (ASI) 

eksklusif dengan sasaran bidan dan nutrisionis puskesmas, bidan 

praktek, anggota TP PKK, pengelola program rumah bersalin dan 

lintas program Dinas Kesehatan sebanayk 120 orang. 

• Intervensi gizi kasus ibu menyusui kekurangan energi kronis di 

Kota Malang sebanyak 150 ibu menyusui. 

• Pemberdayaan ketersediaan garam beryodium pada rumah tangga 

dengan sasaran nutrisionis puskesmas, anggota TP PKK, Tokoh 

masyarakat, pedagang garam dan guru SD sebanyak 120 orang. 

• Survei integrasi masalah Gizi makro untuk Balita, anak sekolah 

dasar dan wanita usia subur sebanyak 1800 orang. 

11. Program pengembangan lingkungan sehat, terdiri dari: 



 

• Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat untuk tenaga penjamah 

makanan, sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan 

sebanyak 107 orang. 

• Sosialisasi menciptakan lingkungan sehat dengan sasaran tim 

pembina kota sehat, forum Malang kota sehat dan Pokja 

kecamatan/ kelurahan sehat sebanyak 2 kecamatan/kelurahan dan 

270 orang. 

• Peningkatan sarana sanitasi dasar dengan sasaran TTU, TPM dan 

rumah yang tidak memenuhi syarat. 

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan petugas sanitasi puskesmas 

sebanyak 22 orang. 

12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, terdiri 

dari: 

• Penyemprotan / fogging sarang nyamuk untuk masyarakat Kota 

Malang sebanyak 100 fokus. 

• Pengadaan alat fogging dan bahan bahan fogging untuk masyarakat 

Kota Malang. 

• Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dengan sasaran 

masyarakat Kota Malang sebanyak 14532 orang. 

• Pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids untuk ODHA. 

• Kesiapsiagaan penanggulangan flu burung dengan sasaran 

masyarakat Kota Malang. 

• Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru 

untuk masyarakat Kota Malang. 

• Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta untuk 

masyarakat Kota Malang. 

• Peningkatan kwalitas hidup ODHA dan OHIDHA. 

• Peningkatan imunisasi untuk wanita usia subur sebanyak 248.339 

wanita usia subur. 

• Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 

untuk masyarakat Kota Malang. 



 

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan sasaran masyarakat 

Kota Malang. 

13. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/peskesmas pembantu dan jaringannya, terdiri dari: 

• BAU pembangunan sarana pelayanan kesehatan untuk pengadaan 

barang dan jasa. 

• Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas untuk pengadaan alat-

alat kesehatan dan laboratorium kesehatan. 

• Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu berupa cetak buku SIP 

untuk kader Kota Malang sebanyak 640 Posyandu. 

• Rehab gedung puskesmas Dinoyo sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Cemoro Kandang sebanyak 1 

paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Lesanpuro sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Mergan/Tanjungrejo sebanyak 

1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Kebonsari sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Bandung Rejosari sebanyak 1 

paket. 

• Pembangunan puskesmas rawat inap Janti sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas Bareng sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas Cisadea sebanyak 1 paket. 

• Penambahan ruang untuk UPTD P3K dan gudang sebanyak 1 

paket. 

• Rehab gedung UPTD  laboratorium kesehatan dan PPKO sebanyak 

1 paket. 

14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita, terdiri dari: 

• Deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) Balita dengan sasaran 

pengelola program KIA Puskesmas dan orang tua balita sebanyak 

1500 ibu hamil dan 640 Posyandu. 



 

• Pertemuan evaluasi pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang 

(DDTK) Balita bagi guru TK/PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

sebanyak 35 orang. 

15. Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia, terdiri dari: 

• Pertemuan perencanaan program kesehatan Lansia dengan sasaran 

pengelola program Lansia puskesmas sebanyak 30 orang. 

• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader Posyandu Lansia 

Puskesmas sebanyak 30 orang. 

• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam Yankes 

pada Lansia dengan sasaran pengelola program Lansia puskesmas 

dan lintas program sebanyak 30 orang. 

• Pemantauan program kesehatan Lansia dengan sasaran pengelola 

program Lansia puskesmas dan lintas program sebanyak 30 orang. 

• Pemantauan review kegiatan kesehatan lansia dengan sasaran 

pengelola program Lansia puskesmas dan lintas program sebanyak 

30 orang. 

16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, terdiri 

dari: 

• Pertemuan validasi data dalam sistem pencatatan dan pelaporan 

kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dengan sasaran pelaksana 

pelayanan KIA unit pelayanan kesehatan swasta sebanyak 75 

orang. 

• Pertemuan evaluasi injeksi vitamin K1 bayi baru lahir dengan 

sasaran pelaksana pelayanan KIA unit pelayanan kesehatan 

pemerintah dan swasta sebanyak 75 orang. 

• Pertemuan pemantapan peningkatan pelayanan kesehatan 

reproduksi (Kespro) untuk kepala puskesmas, pengelola program 

kespro dan RB Pemkot sebanyak 32 orang. 

• Pertemuan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi untuk 

kepala puskesmas, pengelola program kespro dan RB Pemkot 

sebanyak 32 orang. 



 

• Pemantapan program perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi (P4K) dengan sasaran kepala Puskesmas, pengelola 

program P4K, petugas P4K kelurahan yang ditunjuk sebanyak 20 

orang. 

c.  Bidang Ekonomi (SKPD Dinas PERINDAGKOP). 

1. Program pelayanan kegiatan perkantoran, terdiri dari: 

• Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat untuk surat-surat keluar 

sebanyak 1500 surat. 

• Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 

untuk administrasi telepon air dan listrik selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

kantor sebanyak 256 peralatan dan perlengkapan. 

• Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor di kantor dan 

lingkungan kantor selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja untuk peralatan 

kantor sebanyak 20 komputer. 

• Kegiatan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun. 

• Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 

bulan. 

• Kegiatan penyediaan dan peralatan kantor berupa 2 unit printer, 1 

buah scanner, 1 unit laptop, 1 mesin ketik listrik, 1 mesin foto 

copy. 

• Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan untuk aparatur sebanyak 36 buku. 

• Kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk aparatur dan 

tamu dinas sebanyak 50 orang, 36 rapat, selama 12 bulan. 

• Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 

aparatur selama 12 bulan. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari : 

• Kegiatan pengadaan mebel air berupa 2 unit almari file, 4 kursi 

putar, meja komputer. 



 

• Kegiatan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan. 

• Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 

selama 12 bulan untuk 14 kendaraan. 

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu: 

• Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk aparatur sebanyak 

24 kegiatan. 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan, terdiri dari: 

• Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD sebanyak 15 buku. 

• Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dengan sasaran 

data keuangan sebanyak 2 kegiatan. 

• Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KSP untuk 

600 unit koperasi. 

5. Program  pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro 

kecil menengah, terdiri dari: 

• Kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 

untuk 30 UMKM. 

• Kegiatan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah 

bagi UMKM untuk 20 UMKM. 

• Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM untuk 10 

UMKM. 

6. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, terdiri dari: 

• Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan perkoperasian untuk 15 koperasi siswa. 

• Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 

sebanyak 3x kegiatan untuk 600 unit koperasi. 

• Penyempurnaan penadministrasian dan pengawasan pemberian akta 

pendirian/badan hukum koperasi sebanyak 25 koperasi yang baru 

terbentuk dengan sasaran kelompok masyarakat. 

• Revitalisasi kelembagaan koperasi pondok pesantren sebanyak 7 

unit koperasi. 



 

• Monitoring dan evaluasi pertumbuhan/perkembangan KSP/USP-

koperasi sebanyak 200 unit koperasi. 

7. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, terdiri 

dari : 

• Kegiatan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga 

perlindungan konsumen dengan sasaran pelaku usaha konsumen 

sebanyak 5 kali. 

• Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan 

pengaduan konsumen untuk konsumen dan pelaku usaha sebanyak 

30 kali. 

• Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa untuk 

pelaku usaha di Kota Malang sebanyak 1200 kali. 

8. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, terdiri dari: 

• Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar 

negeri untuk pengusaha Kota Malang sebanyak 3 kali. 

• Kegiatan pengembangan database informasi produk unggulan 

dengan sasaran katalog produk unggulan Kota Malang sebanyak 

1000 eksemplar. 

• Kegiatan pembangunan promosi perdagangan internasional 

sebanyak 9 kali dengan sasaran pelaku usaha. 

• Kegiatan pelaihan manajemen perdagangan luar negeri untuk 

pelaku usaha dan aparat sebanyak 3 kali. 

9. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, terdiri dari: 

• Kegiatan penjualan sembako murah dengan sasaran gakin di Kota 

Malang sebanyak 24. 272 gakin. 

• Kegiatan pengawasan dan monitoring harga sembako di pasar di 

Kota Malang sebanyak 100 kali. 

• Kegiatan sosialisasi kebijakan/peraturan perdagangan kepada 

pengusaha Kota Malang sebanyak 500 pengusaha. 

• Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah 

dengan sasaran usaha perdagangan di Kota Malang yang belum 

memiliki izin sebanyak 300 pengusaha. 



 

10. Perindustrian (program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi), 

terdiri dari: 

• Kegiatan pengembangan infrastruktur kelembagaan standarnisasi 

untuk pengusaha industri kecil dan menengah (IKM) sebanyak 2 

kali. 

• Kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri dengan 

sasaran pengusaha IKM berbasis teknologi sederhana sebanyak 1 

kali. 

• Kegiatan pengembangan motivasi diversifikasi desain produk IKM 

untuk perajin IKM. 

11. Program pengembangan industri kecil dan menengah, terdiri dari: 

• Kegiatan Apprenticeship bagi IKM kerajinan logam sebanyak 1 

kegiatan. 

• Kegiatan temu usaha IK Kota Malang dengan Mitra usaha di 

Denpasar Bali dengan sasaran IKM berorientasi ekspor. 

• Kegiatan pemantauan dan pengendalian tertib usaha Industri untuk 

industri aktif. 

12. Program peningkatan kemampuan teknologi industri, terdiri dari : 

• Kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi industri untuk 

IKM perajin logam. 

13. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, terdiri dari: 

• Kegiatan pembentukan dan penumbuhan sentra-sentra IKM dengan 

IKM berbasis agro sebanyak 1 kegiatan. 

• Kegiatan pelatihan plot data sentra beserta gambar produk 

unggulan untuk sentra IKM  sebanyak 1 kegiatan. 

Hasil Musrenbang kota merupakan kumpulan dari usulan program 

kecamatan yang disesuaikan dengan usulan SKPD melalui forum SKPD yang 

akhirnya menghasilkan Renja SKPD. Namun, tidak semua usulan dari kecamatan 

tercover dalam Renja SKPD. Misalnya dari kecamatan Sukun, tidak semua usulan 

dari kecamatan ini dapat tercover dalam SKPD.  Berikut ini daftar usulan-usulan 

yang berasal dari SKPD dan dari Kecamatan Sukun ( Baik yang tercover atau 

tidak tercover dalam SKPD) yaitu : 



 

• Daftar Usulan yang berasal dari SKPD: 

a. Bidang pendidikan. 

1. Program Pelayanan kegiatan perkantoran. 

• Penyediaan jasa surat menyurat 

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

• Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

• Penyediaan makanan dan minuman. 

• Pengadaan barang dan jasa. 

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 

• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor. 

2. Program pendidikan menengah. Usulan program terdiri dari : 

• Pengembangan sarana prasarana kota vokasi sebanyak 1 lembaga 

dengan sasaran gedung vokasi. 

3. Program manajemen pelayanan pendidikan. Usulan program terdiri 

dari: 

• Schoolnet sebanyak 10 lembaga untuk SD. 

• Pemutakhiran data pendidikan sebanyak 1 kegiatan dengan sasaran 

TK, SD, SMP, SMA, SMK. 

• Pelatihan pengelolaan data pokok pendidikan untuk TK, SD, SMP, 

SMA, SMK sebanyak 1 kegiatan. 

• Penyusunan grand desain dengan sasaran TK, SD, SMP, SMA, 

SMK sebanyak 1 kegiatan. 

• Penyusunan Renstra untuk TK, SD, SMP, SMA SMK sebanyak 1 

kegiatan. 

4. Seleksi dan pembinaan paskibraka untuk 100 peserta paskibraka dari 

SMA/SMK/MA. 

5. Pembinaan pengurus OSIS dan seminar HIV AIDS/penanggulangan 

Narkoba untuk siswa/siswi dari SMA/SMK/MA se kota Malang 

sebanyak 2 kegiatan. 

6. Pembinaan adiwiyata untuk 100 peserta pelatihan. 



 

7. Pemberian bantuan operasional PNF (paket A/B/C) untuk paket A 102, 

paket B 243, dan paket C 272. 

8. Peningkatan mutu guru pendidikan jasmani SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA sebanyak 200 orang guru penjas. 

9. Seleksi pembinaan atau pemusatan latihan atlit pelajar SD tingkat kota 

untuk 100 siswi SD/MI. 

10. Pengiriman atlit POR SD tingkat propinsi sebanyak 100 siswa SD/MI. 

11. Penyelenggaraan Jambore UKS tingkat Nasional untuk 130 orang 

peserta jambore. 

12. Pengiriman Atlit SD, SMP, SMA/SMK tingkat propinsi Jawa Timur 

sebanyak 150 siswa  untuk 4 kegiatan yaitu: Mata pelajaran SD, 

Porseni SMP, POP SMA, POP SMK. 

13. Lomba menggambar poster dan visualisasi tertib TK, SD, SMP, SMK 

dan SMA untuk 1000 peserta sebanyak 2 kegiatan. 

14. Pemilihan siswa teladan dan pidato siswa SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA sebanyak 2 kegiatan untuk 120 siswa. 

15. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa di bidang seni tingkat 

Kota sebanyak 120 siswa. 

16. Pekan seni pelajar untuk 80 siswa dan siswi. 

17. Pembinaan dan pengembangan lembaga kursus untuk 100 lembaga 

kursus. 

18. Pengadaan sarana pendidikan ketrampilan berbasis luas untuk 20 

sekolah SMP/SMA sebanyak 20 paket peralatan. 

19. BINTEK pembelajaran bidang studi MULOK untuk bahan ajar dan 

cara mengajar guru sesuai KTSP sebanyak 100 guru. 

20. Pengembangan kemampuan guru dalam penulisan atau pembuatan 

karya ilmiah untuk guru SMP/SMA/SMK sebanyak 100 guru. 

21. Monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk program sekolah di 

SD, SMP, SMA sebanyak 600 sekolah. 

22. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan 

TIK untuk guru SMP, SMA dan SMK sebanyak 100 orang. 



 

23. Penyusunan buku pedoman SMA/MA untuk 7 mata pelajaran yaitu: 

Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, Sosiologi, Geografi dan Bahasa 

Indonesia kelas X sebanyak 42.000 eksemplar. 

24. Penyusunan buku pedoman SMP/MTS berdasarkan KTSP untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA kelas VII sebanyak 25.762 

eksemplar. 

25. Penyusunan buku pedoman SMK berdasarkan KTSP untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika kelas X 

sebanyak 33.000 eksemplar. 

26. Peningkatan prestasi akademis siswa melalui kegiatan lomba untuk 

siswa tingkat SMP/MTS/SMA/MA/SMK sebanyak 3000 siswa. 

27. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah untuk semua SMP di 

Kota Malang yang melaksanakan MBS sebanyak 150 guru. 

28. BINTEK implementasi KTSP untuk SMP, SMA, SMK se kota Malang 

sebanyak 30 guru. 

29. Peningkatan kompetensi siswa untuk siswa tingkat SMK sebanyak 200 

siswa. 

30. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan pada Dewan 

Pendidikan Kota Malang. 

31. Pembinaan komite sekolah SD, SMP, SMA , SMK sebanyak 300 

siswa. 

32. Pengembangan pendidikan berbasis luas dan kecakapan hidup untuk 

guru dan siswa Dikdas di 20 sekolah. 

33. Pemberdayaan MGMP dan MGMD untuk 15 mata pelajaran sebanyak 

750 orang. 

34. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terdiri dari: 

• Sosialisasi bimbingan teknis kurikulum untuk guru SD/ MI 

sebanyak 450 guru dan kepala sekolah. 

• Pemantapan manajemen penyelenggaraan TK untuk kepala sekolah 

dan guru TK sebanyak 450 orang guru dan kepala sekolah. 

• Peningkatan kinerja lembaga SD melalui pembelajaran PAKEM 

untuk guru dan kepala sekolah sebanyak 400 orang. 



 

• Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 

penerapan MBS SD untuk guru dan kepala sekolah sebanyak 325 

orang guru, kepala sekolah dan komite. 

• Pendampingan KLK untuk guru sebanyak 50 orang. 

• Pembinaan minat bakat dan kretifitas siswa dan guru TK, SD/MI 

untuk guru, siswa TK, SD/MI sebanyak 4x kegiatan. 

• Penyebarluasan berbagai informasi pendidikan dasar untuk guru 

SD/MI sebanyak 515 orang guru. 

• Evaluasi kinerja taman kanak-kanak untuk kepala sekolah. 

• Pengadaan komputer untuk pengembangan jardiknas di lembaga 

SD/MI sebanyak 145 unit komputer. 

• Pendampingan kelas inklusi untuk 14 lembaga SD inklusi. 

• Festival kompetensi dalam rangka Hari anak Nasional TK  

sebanyak 200 orang siswa TK dan guru TK. 

• Pelatihan pengembangan pembelajaran matematika SD untuk Guru 

matematika sebanyak 225 orang. 

• Penyelenggaraan akreditas sekolah bagi lembaga sekolah dan 

asesor sebanyak 80 orang. 

• Pelatihan penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru PNS 

sebanyak 150 orang. 

• Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi dan guru PLB 

berdedikasi sebanyak 120 orang. 

• Peningkatan kwalifikasi tenaga pendidikan guru TK dan SD 

sebanyak 220 orang. 

• Pelatihan guru bahasa indonesia, bahasa inggris dan matematika 

SMP, SMA dan SMK sebanyak 400 orang. 

• Workshop valiasi/ verifikasi NUPTK dan peraturan ketenagaan 

sebanyak 100 orang. 

• Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standard kompetensi 

sebanyak 1.180 orang. 

• Pelatihan guru dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian 

tindakan kelas (PTK) sebanyak 200 orang. 



 

• Pendampingan dana block grant 

KKG/MGMP/MKKS/KPPS/MKPS sebanyak 65 orang. 

b. Bidang Kesehatan. 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran di dinas kesehatan Kota 

Malang, terdiri dari: 

• Penyediaan jasa surat-menyurat. 

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

• Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 

• Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan sasaran pengguna 

anggaran, bendahara keuangan, PPK, PPTK, pengelola barang. 

• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 

• Penyediaan alat tulis kantor. 

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor. 

• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

• Penyediaan  peralatan rumah tangga. 

• Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan. 

• Penyediaan bahan logistik kantor berupa plastik tempat obat. 

• Penyediaan makanan dan minuman. 

• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan sasaran 

terbayarnya biaya perjalanan dinas. 

• Pengadaan barang dan jasa. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari: 

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk gedung kantor 

dinas, gedung UPTD. 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada 

Dinas Kesehatan Kota Malang. 

3. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari: 

• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia tenaga kesehatan. 



 

• Pembangunan sistem aplikasi pelayanan Sumber Daya Manusia 

Dinas Kesehatan Kota Malang dengan sasaran pegawai Dinas 

Kesehatan Kota Malang. 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan yaitu: 

• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD. 

5. Program obat dan perbekalan kesehatan, terdiri dari: 

• Bimbingan teknis apoteker pengelola apotek swasta untuk apoteker 

pengelola apotek se kota Malang sebanyak 2x kegiatan. 

• Bimbingan teknis bagi pengelola salon dan toko kosmetik  

sebanyak 2x kegiatan di kantor Dinas Kesehatan. 

• Sosialisasi obat generik bagi masyarakat sebanyak 3x kegiatan. 

6. Program upaya kesehatan masyarakat. Terdiri dari: 

• Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan di Kota 

Malang. 

• Penyusunan profil sarana dan tenaga kesehatan di Kota Malang 

sebanyak 22 rumah sakit. 

• Penilaian kinerja puskesmas dengan sasaran kinerja puskesmas di 

Kota Malang sebanyak 15 puskesmas. 

• Revitalisasi manajemen terpadu puskesmas untuk pegawai 

puskesmas sebanyak 15 puskesmas. 

• Pelatihan kegawatdaruratan dan teknis medis bagi petugas 

puskesmas dengan sasaran tenaga kesehatan puskesmas yang 

belum pernah mendapat pelatihan sebanyak 18 orang. 

• Pelatihan deteksi gangguan penglihatan bagi guru UKS di Kota 

Malang sebanyak 100 orang. 

• Pertemuan perencanaan program kesehatan anak usia sekolah, 

remaja dan anak lainnya untuk pengelola UKS, kesehatan remaja 

puskesmas sebanyak 30 orang. 

• Forum komunikasi lintas sektor dan lintas program dalam 

pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan anak 



 

lainnya sebanyak 36 orang dengan sasaran lintas program adalah 

P2PL, gizi dan remaja sedangkan lintas sektor adalah Diknas, 

Depag, Kesra, PKK. 

• Pertemuan review kegiatan penjaringan kesehatan anak usia 

sekolah untuk petugas puskesmas sebanyak 15 puskesmas. 

• Pembinaan UKS pada tingkat SMA dalam rangka lomba UKS 

tingkat propinsi untuk guru, kader kesehatan remaja dan petugas 

puskesmas sebanyak 50 orang. 

• Pembinaan UKS pada tingkat SMP dalam rangka lomba UKS 

tingkat propinsi untuk guru, kader kesehatan remaja dan petugas 

puskesmas sebanyak 50 orang. 

• Pembinaan rumah sakit di Kota Malang untuk penanggungjawab 

pelayanan dan pelaporan rumah sakit se Kota Malang sebanyak 40 

orang. 

• Pemilihan tenaga teladan kesehatan Kota Malang untuk tenaga 

kesehatan puskesmas sebanyak 60 orang. 

7. Program pengawasan obat dan makanan, terdiri dari: 

• Sosialisasi kosmetik berbahaya bagi masyarakat sebanyak 3x 

kegiatan. 

• Pelatihan pengelola kantin sekolah sebanyak 2x kegiatan. 

• Pengujian sampel makanan minuman kemasan sebanyak 75 

sampel. 

• Pengawasan pangan untuk industri rumah tangga pangan, toko 

pangan, distributor pangan selama 1 tahun. 

• Bimbingan teknis distributor pangan sebanyak 2x kegiatan. 

• Sosialisasi bahan berbahaya pada makanan untuk produsen industri 

pangan rumah tangga sebanyak 3x kegiatan. 

• Pengawasan farmasi bagi apotik, toko jamu, toko obat, salon 

selama 1 tahun. 

8. Program pengembangan obat asli Indonesia, yaitu: 

• Sosialisasi pencegahan obat tradisional berbahaya bagi masyarakat 

sebanyak 3x kegiatan. 



 

9. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri 

dari: 

• Advokasi kebijakan JPKM dengan sasaran pembuat kebijakan Kota 

Malang. 

• Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan/pawai dengan 

sasaran masyarakat Kota Malang. 

• Pembinaan pengobat tradisional di Kota Malang sebanyak 40 

orang. 

• Pembinaan pondok pesantren untuk santriawan dan santriwati 

pondok pesantren di Kota Malang. 

• Pengembangan tanaman obat keluarga (Toga) pada posyandu 

dengan sasaran kader Posyandu Kota Malang sebanyak 57 

kelurahan. 

• Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan sebanyak 30 

orang tenaga penyuluh kesehatan. 

• Pembinaan kader posyandu di puskesmas di Kota Malang sebanyak 

3600 orang. 

• Intervensi PHBS pada rumah tangga di Kota Malang sebanyak 

3150 kepala keluarga. 

• Pelatihan petugas pelayanan kesehatan peduli remaja dengan 

sasaran koordinator kesehatan remaja, UKS, P2, Promkes, dokter, 

dokter gigi di puskesmas sebanyak 75 orang. 

• Pelatihan petugas tentang peer conselor dengan sasaran dokter, 

dokter gigi, perawat gigi di puskesmas, koordinator kesehatan 

remaja, UKS, P2, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 

• Pelatihan petugas tentang kekerasan terhadap anak dengan sasaran 

dokter, koordinator program kesehatan remaja, perawat puskesmas, 

Depag, Diknas sebanyak 55 orang. 

• Peningkatan ketrampilan petugas dalam Yankes di sekolah dan 

pondok pesantren untuk koordinator UKS, Laboratorium, 

Kesehatan Lingkungan, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 



 

• Peningkatan ketrampilan petugas dalam Yankes khusus dengan 

sasaran dokter puskesmas, koordinator kesehatan remaja, 

koordinator P2, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 

• Pelatihan peer conselor di puskesmas untuk remaja masing-masing 

puskesmas sebanyak 57 orang. 

• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan remaja 

di sekolah dan pondok pesantren dengan sasaran remaja masing-

masing puskesmas sebanyak 57 orang. 

• Refreshing kader kesehatan disekolah di Kota Malang. 

• Pembinaan tenaga kesehatan dalam penuhan gizi seimbang pada 

menu jajanan di kantin sekolah. 

• Promosi kesehatan melalui media elektronik dengan sasaran 

masyarakat Kota Malang. 

• Pertemuan lembaga pembina posyandu kelurahan sebanyak 57 

kelurahan. 

• Jambore kader Posyandu Kota Malang. 

• Pemantauan program kesehatan anak, remaja dan anak lainnya. 

• Evaluasi pelaksanaan program kesehatan anak usia sekolah dengan 

sasaran koordinasi UKS, kesehatan remaja, Diknas, Depag 

sebanyak 35 orang. 

10. Program perbaikan gizi masyarakat, terdiri dari: 

• Revitalisasi pelayanan gizi di posyandu di Kota Malang sebanyak 

650 posyandu. 

• Pertemuan penanggulangan masalah gizi makro, gizi mikro dan 

gizi lebih untuk Nutrisionis puskesmas dan tokoh masyarakat 

sebanyak 120 orang. 

• Intervensi gizi kasus ibu hamil kekurangan energi kronis di Kota 

Malang sebanyak 150 ibu hamil. 

• Pertemuan pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 

(SKPG) untuk anggota tim SKPG, Nutrisionis puskesmas, anggota 

TP PKK Kota Malang sebanyak 120 orang. 



 

• Intervensi gizi kasus ibu menyusui kekurangan energi kronis di 

Kota Malang sebanyak 150 ibu menyusui. 

• Pemberdayaan ketersediaan garam beryodium pada rumah tangga 

dengan sasaran nutrisionis puskesmas, anggota TP PKK, Tokoh 

masyarakat, pedagang garam dan guru SD sebanyak 120 orang. 

• Survei integrasi masalah Gizi makro untuk Balita, anak sekolah 

dasar dan wanita usia subur sebanyak 1800 orang. 

11. Program pengembangan lingkungan sehat, terdiri dari: 

• Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat untuk tenaga penjamah 

makanan, sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan 

sebanyak 107 orang. 

• Sosialisasi menciptakan lingkungan sehat dengan sasaran tim 

pembina kota sehat, forum Malang kota sehat dan Pokja 

kecamatan/ kelurahan sehat sebanyak 2 kecamatan/kelurahan dan 

270 orang. 

• Peningkatan sarana sanitasi dasar dengan sasaran TTU, TPM dan 

rumah yang tidak memenuhi syarat. 

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan petugas sanitasi puskesmas 

sebanyak 22 orang. 

12. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, terdiri 

dari: 

• Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 

untuk masyarakat Kota Malang. 

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan sasaran masyarakat 

Kota Malang. 

13. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, terdiri dari: 

• BAU pembangunan sarana pelayanan kesehatan untuk pengadaan 

barang dan jasa. 

• Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas untuk pengadaan alat-

alat kesehatan dan laboratorium kesehatan. 



 

• Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu berupa cetak buku SIP 

untuk kader Kota Malang sebanyak 640 Posyandu. 

• Penambahan ruang untuk UPTD P3K dan gudang sebanyak 1 

paket. 

• Rehab gedung UPTD  laboratorium kesehatan dan PPKO sebanyak 

1 paket. 

14. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita, terdiri dari: 

• Deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) Balita dengan sasaran 

pengelola program KIA Puskesmas dan orang tua balita sebanyak 

1500 ibu hamil dan 640 Posyandu. 

• Pertemuan evaluasi pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang 

(DDTK) Balita bagi guru TK/PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

sebanyak 35 orang. 

15. Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia, terdiri dari: 

• Pertemuan perencanaan program kesehatan Lansia dengan sasaran 

pengelola program Lansia puskesmas sebanyak 30 orang. 

• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam Yankes 

pada Lansia dengan sasaran pengelola program Lansia puskesmas 

dan lintas program sebanyak 30 orang. 

• Pemantauan program kesehatan Lansia dengan sasaran pengelola 

program Lansia puskesmas dan lintas program sebanyak 30 orang. 

• Pemantauan review kegiatan kesehatan lansia dengan sasaran 

pengelola program Lansia puskesmas dan lintas program sebanyak 

30 orang. 

16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, terdiri 

dari: 

• Pertemuan validasi data dalam sistem pencatatan dan pelaporan 

kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dengan sasaran pelaksana 

pelayanan KIA unit pelayanan kesehatan swasta sebanyak 75 

orang. 



 

• Pertemuan evaluasi injeksi vitamin K1 bayi baru lahir dengan 

sasaran pelaksana pelayanan KIA unit pelayanan kesehatan 

pemerintah dan swasta sebanyak 75 orang. 

• Pertemuan pemantapan peningkatan pelayanan kesehatan 

reproduksi (Kespro) untuk kepala puskesmas, pengelola program 

kespro dan RB Pemkot sebanyak 32 orang. 

• Pertemuan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi untuk 

kepala puskesmas, pengelola program kespro dan RB Pemkot 

sebanyak 32 orang. 

• Pemantapan program perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi (P4K) dengan sasaran kepala Puskesmas, pengelola 

program P4K, petugas P4K kelurahan yang ditunjuk sebanyak 20 

orang. 

c.  Bidang Ekonomi. 

1. Program pelayanan kegiatan perkantoran, terdiri dari: 

• Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat untuk surat-surat keluar 

sebanyak 1500 surat. 

• Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 

untuk administrasi telepon air dan listrik selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

kantor sebanyak 256 peralatan dan perlengkapan. 

• Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor di kantor dan 

lingkungan kantor selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja untuk peralatan 

kantor sebanyak 20 komputer. 

• Kegiatan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun. 

• Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 

bulan. 

• Kegiatan penyediaan dan peralatan kantor berupa 2 unit printer, 1 

buah scanner, 1 unit laptop, 1 mesin ketik listrik, 1 mesin foto 

copy. 



 

• Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan untuk aparatur sebanyak 36 buku. 

• Kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk aparatur dan 

tamu dinas sebanyak 50 orang, 36 rapat, selama 12 bulan. 

• Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 

aparatur selama 12 bulan. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari : 

• Kegiatan pengadaan mebel air berupa 2 unit almari file, 4 kursi 

putar, meja komputer. 

• Kegiatan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan. 

• Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 

selama 12 bulan untuk 14 kendaraan. 

3.  Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu: 

• Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk aparatur sebanyak 

24 kegiatan. 

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan, terdiri dari: 

• Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD sebanyak 15 buku. 

• Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dengan sasaran 

data keuangan sebanyak 2 kegiatan. 

5. Program  pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro 

kecil menengah, terdiri dari: 

• Kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 

untuk 30 UMKM. 

• Kegiatan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah 

bagi UMKM untuk 20 UMKM. 

• Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM untuk 10 

UMKM. 

6. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, terdiri dari: 

• Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan perkoperasian untuk 15 koperasi siswa. 



 

• Penyempurnaan pengadministrasian dan pengawasan pemberian 

akta pendirian/badan hukum koperasi sebanyak 25 koperasi yang 

baru terbentuk dengan sasaran kelompok masyarakat. 

• Revitalisasi kelembagaan koperasi pondok pesantren sebanyak 7 

unit koperasi. 

• Monitoring dan evaluasi pertumbuhan/perkembangan KSP/USP-

koperasi sebanyak 200 unit koperasi. 

7. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, 

terdiri dari : 

• Kegiatan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga 

perlindungan konsumen dengan sasaran pelaku usaha konsumen 

sebanyak 5 kali. 

• Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan 

pengaduan konsumen untuk konsumen dan pelaku usaha sebanyak 

30 kali. 

• Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa untuk 

pelaku usaha di Kota Malang sebanyak 1200 kali. 

8. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, terdiri dari: 

• Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar 

negeri untuk pengusaha Kota Malang sebanyak 3 kali. 

• Kegiatan pengembangan database informasi produk unggulan 

dengan sasaran katalog produk unggulan Kota Malang sebanyak 

1000 eksemplar. 

• Kegiatan pembangunan promosi perdagangan internasional 

sebanyak 9 kali dengan sasaran pelaku usaha. 

• Kegiatan pelaihan manajemen perdagangan luar negeri untuk 

pelaku usaha dan aparat sebanyak 3 kali. 

9. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, terdiri dari: 

• Kegiatan pengawasan dan monitoring harga sembako di pasar di 

Kota Malang sebanyak 100 kali. 

• Kegiatan sosialisasi kebijakan/peraturan perdagangan kepada 

pengusaha Kota Malang sebanyak 500 pengusaha. 



 

• Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah 

dengan sasaran usaha perdagangan di Kota Malang yang belum 

memiliki izin sebanyak 300 pengusaha. 

10. Perindustrian (program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi), 

terdiri dari: 

• Kegiatan pengembangan infrastruktur kelembagaan standarnisasi 

untuk pengusaha industri kecil dan menengah (IKM) sebanyak 2 

kali. 

• Kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri dengan 

sasaran pengusaha IKM berbasis teknologi sederhana sebanyak 1 

kali. 

• Kegiatan pengembangan motivasi diversifikasi desain produk IKM 

untuk perajin IKM. 

11. Program pengembangan industri kecil dan menengah, terdiri dari: 

• Kegiatan Apprenticeship bagi IKM kerajinan logam sebanyak 1 

kegiatan. 

• Kegiatan temu usaha IK Kota Malang dengan Mitra usaha di 

Denpasar Bali dengan sasaran IKM berorientasi ekspor. 

• Kegiatan pemantauan dan pengendalian tertib usaha Industri untuk 

industri aktif. 

12. Program peningkatan kemampuan teknologi industri, terdiri dari : 

• Kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi industri untuk 

IKM perajin logam. 

13. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, terdiri dari: 

• Kegiatan pelatihan plot data sentra beserta gambar produk 

unggulan untuk sentra IKM  sebanyak 1 kegiatan. 

2. Daftar usulan Kecamatan Sukun yang tercover dalam SKPD. 

a. Bidang Pendidikan. 

1. Kelurahan Ciptomulyo. 

a. Renovasi gedung sekolah SDN 2 dan SDN 3. 

2. Kelurahan Gadang. 

a.  Pelatihan guru PAUD pada RW 5 dan RW 7 sebanyak 10 orang. 



 

3. Kelurahan Kebonsari. 

a.  Revitalisasi PAUD (insentif dan pelatihan guru PAUD) pada RW 3 

sebanyak 1 Kelompok. 

4. Kelurahan Sukun 

a.  Beasiswa keluarga miskin sebanyak 180 siswa. 

b.  Pembangunan ruang sekolah SDN Sukun 7 sebanyak 3 ruang. 

5. Kelurahan Tanjungrejo 

a.  Plengsengan SDN Tanjungrejo 4 seluas 82m. 

b.  Kerja paket A, B, C pada RW 9 dan RW 10 sebanyak 2 kelompok. 

c.  Penambahan bangunan TK Kelurahan Tanjungrejo seluas 5x12m². 

6. Kelurahan Bandulan. 

a. Pemberian beasiswa keluarga tidak mampu sebanyak 71 anak 

dalam lingkup RW 1 sampai dengan RW 6. 

b. Pelaksanaan kejar paket A, B, C sebanyak 200 orang yang 

berlokasi di kelurahan. 

7. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Bangku siswa untuk TK Dharma Wanita sebanyak 320. 

b. Pembangunan 2 ruang kelas pada TK ABA 28 seluas 12x8 m. 

c. Rehab gedung sekolah pada SMP 17 seluas 108 m². 

d. Rehab ruang sekolah dan Pemagaran SDN Bakalan Krajan I 

8. Kelurahan Bandungrejosari. 

a. Santunan biaya pendidikan warga (Beasiswa) sebanyak 25 anak 

dalam lingkup RW 5. 

b. Pemberian bantuan guru ngaji / honor TPA di RW 5 sebanyak 4 

orang. 

c. Pelatihan kader PAUD dalam lingkup RW 1 sampai dengan RW 

10. 

9.  Kelurahan Karangbesuki. 

a. Renovasi gedung SDN 4 Karangbesuki. 

10. Kelurahan Pisangcandi. 

a. Pelatihan kader PAUD sebanyak 5 orang di RW 3. 

 



 

b.  Bidang Kesehatan. 

1. Kelurahan Gadang. 

a. Penambahan sarana dan prasarana posyandu yang terletak di RW 1 

sampai dengan RW 7. 

2. Kelurahan Bandungrejosari 

a. Revitalisasi puskesmas pembantu sebanyak 1 unit. 

b. Pembinaan kader kesehatan. 

3. Kelurahan Sukun 

a. Pembinaan dan pengadaan peralatan posyandu di TP-PKK 

sebanyak 8 unit. 

b. Kartu sehat Gakin sebanyak 210 orang. 

4. Kelurahan Karangbesuki. 

a. PMT untuk balita di 7 RW sebanyak 7 unit. 

5. Kelurahan Bandulan. 

a. Pengadaan sarana dan prasarana POSYANDU di RW3, RW 4 dan 

RW 5 yaitu: 20 kursi, 5 meja dan almari. 

b. Penyuluhan demam berdarah dan fogging sebanyak 3 kali. 

c. Pemberian gizi tambahan untuk balita sebanyak 500 anak. 

6. Kelurahan Pisangcandi. 

a. Peningkatan sarana posyandu di 11 RW sebanyak 11 unit. 

b. Penyuluhan flu burung dan HIV sebanyak 1x kegiatan. 

7. Kelurahan Tanjungrejo. 

a. Penambahan PMT ASI. 

b. Penyuluhan flu burung dan HIV dalam lingkup RW 1 sampai 

dengan RW 14. 

8. Kelurahan Mulyorejo. 

a. Sarana dan prasarana Posyandu sebanyak 7 unit di RW 1 dan RW 

7. 

9. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Sarana posyandu sebanyak 7 unit yang berlokasi di RW 1 sampai 

dengan RW 6. 

b. PMT ASI balita yang berlokasi di kelurahan. 



 

10. Kelurahan Kebonsari. 

a. Penambahan sarana dan prasarana posyandu sebanyak 7 posyandu 

di RW 1 sampai dengan RW 7. 

c.  Bidang Ekonomi 

1. Kelurahan Bandungrejosari. 

a. Pembinaan kegiatan prakoperasi di RW 4. 

2. Kelurahan bandulan. 

a. Diklat manajemen koperasi sebanyak 150 orang di kelurahan. 

3. Kelurahan Kebonsari. 

a. Pengembangan pra koperasi di RW 1 sampai dengan RW 5 

sebanyak 27 rumah tangga. 

3.  Daftar usulan Kecamatan Sukun yang tidak tercover dalam SKPD. 

a. Bidang Pendidikan. 

1. Kelurahan Ciptomulyo. 

a. gedung belajar atau taman belajar yang terletak pada RW 1. 

2. Kelurahan Gadang. 

a.  Usulan bantuan untuk PAUD pada RW 5 sebanyak 40 siswa. 

b.  Rehab gedung TK Dharma Wanita Gadang sebanyak 4 lokasi. 

c.  Pelatihan Manajemen PAUD pada RW 5 dan RW 7 sebanyak 10 

orang. 

d.  Bantuan APE BKB pada RW 5 sebanyak 5 unit. 

3. Kelurahan Sukun 

a.  Tenaga keamanan sekolah SDN Sukun 7 sebanyak 1 orang. 

b.   DO pada usia wajib belajar pada RW 1 sebanyak 15 anak. 

4. Kelurahan Bandulan. 

a. Renovasi gedung TK PKK. 

b. Pelatihan Desain grafis sebanyak 50 orang. 

5. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Alat permainan TK motorik dan edukatif untuk TK Dharma 

Wanita sebanyak 3 unit. 

b. Rehab gedung TK Dharma Wanita seluas 224 m² 

6. Kelurahan Mulyorejo. 



 

a. Kurangnya sarana- prasarana TK dan SD sebanyak 400 anak 

7. Kelurahan Bandungrejosari. 

a. Pembinaan administrasi sebayak 70 orang pada RW 1 sampai 

dengan RW 5. 

8. Kelurahan Karangbesuki. 

a. Bantuan sarana perpustakaan mini yang terletak di kelurahan. 

9. Kelurahan Pisangcandi. 

a. Bantuan alat peraga TK Sunan Kalijogo sebanyak 1 unit. 

b. Bantuan peralatan PAUD sebanyak 3 unit. 

b.  Bidang Kesehatan. 

1. Kelurahan CiptoMulyo. 

a. Rehab gedung puskesmas Ciptomulyo. 

b. Peningkatan sarana posyandi di 5 RW sebanyak 17 unit. 

2. Kelurahan Bandungrejosari 

a. Pengadaan puskesmas di kelurahan. 

b. Perbaikan alat posyandu yang rusak sebanyak 1 unit. 

3. Kelurahan Sukun 

a. Pengadaan posyandu 2 unit di RW 1. 

b. Peralatan posyandu lansia sebanyak 250 orang di RW 5. 

4. Kelurahan Karangbesuki. 

a. Peningkatan kesehatan balita, pembinaan PKK. 

b. Bantuan sarana posyandu Lansia sebanyak 9 unit di 9RW. 

5. Kelurahan Bandulan. 

a. Pengadaan sarana bermain anak di Posyandu sebanyak 4 unit di 

RW 1. 

b. Pemeriksaan kesehatan gratis lansia di RW 4 sebanyak 20 orang. 

6. Kelurahan Pisangcandi. 

a. Pengadaan APE di 11 RW sebanyak 11 unit. 

7. Kelurahan Tanjungrejo. 

a. Bantuan sarana posyandu (timbangan). 

8. Kelurahan Mulyorejo. 



 

a. Perbaikan gedung Posyandu di RW 3, RW 4, RW 6, RW 7 

sebanyak 4 unit. 

b. Pengadaan posyandu lansia sebanyak 7 unit di RW 1 sampai 

dengan RW 7. 

9. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Alat peraga penyuluhan sebanyak 7 unit yang berlokasi di RW 1 

sampai dengan RW 6. 

b. Pengadaan Posyandu Lansia sebanyak 7 Unit yang berlokasi di RW 

1 sampai dengan RW 6. 

10. Kecamatan Sukun 

a. Peningkatan kualitas gedung UKS meliputi sarana dan tempat 

parkir yang terletak di kecamatan. 

c.  Bidang Ekonomi 

1. Kelurahan Ciptomulyo. 

a. pelatihan kewirausahaan, terdiri dari : 

• menjahit dan bordir bagi ibu-ibu PKK sebanyak 40 orang . 

• pengolahan sampah, kompos dan bokhasi bagi PKK dan 

Karang Taruna sebanyak 40 orang. 

• Manajemen kegiatan UKM bagi pengusaha jamu tradisional 

sebanyak 120 orang. 

b. Bantuan alat dan modal kegiatan pelatihan sebanyak 5 kegiatan. 

2. Kelurahan Gadang. 

a.  Bantuan peralatan Home Industri (semprit) di RW 5 dan RW 6. 

3. Kelurahan Kebonsari. 

a. Pengembangan usaha kecil sebanyak 22 kelompok di RW 1 sampai 

dengan RW 3. 

4. Kelurahan Bandungrejosari. 

a. Pembinaan dan penambahan modal bagi usaha mikro di RW 1 

sampai dengan RW 9. 

b. Pelatihan kewirausahaan usaha mikro di RW 4. 

c. Pelatihan membatik di RW 4 sebanyak 50 orang. 

5. Kelurahan Sukun. 



 

a. Bantuan modal koperasi PKK sebanyak 240 orang. 

b. Pelatihan Home Industri Batik Malangan di TPP-PKK Kelurahan. 

c. Pelatihan wirausaha sebanyak 40 orang di RW 2. 

6. Kelurahan Tanjungrejo. 

a. pembinaan usaha kecil sebanyak 70 orang di RW 4, RW 2, RW 9. 

7. Kelurahan Karangbesuki. 

a. Pelatihan pembuatan makanan.. 

b. Pelatihan home industri (bordir). 

8. Kelurahan bandulan. 

a. Bantuan modal pra koperasi PKK sebanyak 50.000.000 di RW 6. 

9. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Pelatihan perbengkelan sebanyak 6 RW yang berlokasi  di 

Kelurahan. 

b. Pelatihan Permebelan sebanyak 6 RW yang berlokasi di Kelurahan. 

10. Kelurahan Mulyorejo. 

a. Menjahit dan bordir ibu PKK sebanyak 20 orang di RW 5. 

b. Percontohan budidaya belut di RW 5. 

Berdasarkan data diatas, terdapat 88 usulan untuk Dinas Pendidikan, 125 

usulan untuk Dinas Kesehatan dan 47 usulan untuk Dinas PerindagKop yang 

masuk dalam Renja SKPD. Usulan-usulan tersebut berasal dari SKPD dan dari 5 

Kecamatan di Kota Malang. Karena banyaknya jumlah usulan yang berasal dari 5 

kecamatan dan harus disesuaikan dengan program kerja dinas serta terbatasnya 

dana APBD, sehingga tidak semua usulan-usulan dari Kecamatan dapat tercover 

dalam Renja SKPD. Pemerintah harus memilih mana usulan yang sesuai dengan 

program kerja dari dinas-dinas dan usulan yang sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Dari banyaknya usulan-usulan yang  masuk untuk dinas Pendidikan 

dari 88 usulan yang berasal dari usulan SKPD sebesar 66 usulan (75%) sedangkan 

usulan dari kecamatan salah satunya yaitu kecamatan Sukun sebanyak 19 usulan 

(21%), Untuk dinas Kesehatan, dari 125 usulan yang berasal dari SKPD sebanyak 

95 usulan (76%) sedangkan dari Kecamatan sukun sebanyak 17 usulan (13%) dan 

untuk Dinas PerindagKop dari 47 usulan yang berasal dari SKPD sebanyak 43 

usulan (89%) dan dari kecamatan Sukun sebanyak 3 usulan (6%). 



 

Setelah Renja SKPD di setujui dan menjadi hasil dari Musrenbang Kota, 

maka usulan-usulan program tersebut diajukan dalam RAPBD namun tidak semua 

usulan usulan tersebut dapat di realisasi. Dari penjelasan diatas, daftar usulan yang 

sudah terealisasi dan tidak terealisasi secara keseluruhan (hasil Musrenbang Kota), 

usulan dari SKPD  dan dari  kecamatan sukun adalah sebagai berikut: 

1. Hasil Musrenbang Kota (secara keseluruhan) yang terealisasi adalah: 

a.  Bidang pendidikan (SKPD Dinas Pendidikan). 

1. Program Pelayanan kegiatan perkantoran. 

• Penyediaan jasa surat menyurat 

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

• Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

• Penyediaan makanan dan minuman. 

• Pengadaan barang dan jasa. 

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 

• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor. 

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Usulan program 

terdiri dari: 

• pemeliharaan berat/sedang ruang kelas sekolah sebanyak 47 

lembaga dengan sasaran SD. 

• Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah untuk SD, SMP, 

SMA, SMK sebanyak 48 lembaga. 

3. Program manajemen pelayanan pendidikan. Usulan program terdiri 

dari: 

• Pemutakhiran data pendidikan sebanyak 1 kegiatan dengan sasaran 

TK, SD/MI untuk guru, siswa TK, SD/MI sebanyak 4x kegiatan. 

• Pelatihan pengelolaan data pokok pendidikan untuk TK, SD, SMP, 

SMA, SMK sebanya 1 kegiatan. 



 

4. Pembinaan pengurus OSIS dan seminar HIV AIDS/penanggulangan 

Narkoba untuk siswa/siswi dari SMA/SMK/MA se kota Malang 

sebanyak 2 kegiatan 

5. Pembinaan adiwiyata untuk 100 peserta pelatihan. 

6. Peningkatan mutu pendidik PAUD untuk pendidik KB, TPA, kader 

POS PAUD, TP. PKK. 

7. Peningkatan mutu guru pendidikan jasmani SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA sebanyak 200 orang guru penjas. 

8. Penyelenggaraan lomba dan pembinaan UKS di sekolah untuk pembina 

UKS SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA. 

9. Seleksi pembinaan atau pemusatan latihan atlit pelajar SD tingkat kota 

untuk 100 siswi SD/MI. 

10. Pengiriman atlit POR SD tingkat propinsi sebanyak 100 siswa SD/MI. 

11. Penyelenggaraan Jambore UKS tingkat Nasional untuk 130 orang 

peserta jambore. 

12. Peningkatan mutu pendidikan non formal ( paket A, B, C) dengan 

sasaran tutor paket A, B,C. 

13. Pengiriman Atlit SD, SMP, SMA/SMK tingkat propinsi Jawa Timur 

sebanyak 150 siswa  untuk 4 kegiatan yaitu: Mata pelajaran SD, Porseni 

SMP, POP SMA, POP SMK. 

14. Lomba menggambar poster dan visualisasi tertib TK, SD, SMP, SMK 

dan SMA untuk 1000 peserta sebanyak 2 kegiatan. 

15. Peningkatan prestasi akademis siswa melalui kegiatan lomba untuk 

siswa tingkat SMP/MTS/SMA/MA/SMK sebanyak 3000 siswa. 

16. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan pada Dewan Pendidikan 

Kota Malang. 

17. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan untuk sekolah 

SMP, SMA dan SMK Negeri dan swasta sebanyak 186 sekolah. 

18. Pengembangan pendidikan berbasis luas dan kecakapan hidup untuk 

guru dan siswa Dikdas di 20 sekolah. 

19. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terdiri dari: 



 

• Pelaksanaan ujian akhir SD/ MI sebanyak 13.123 siswa kelas 6 

SD/MI yang akan mengikuti UASBN. 

• Lomba gugus TK dan SD untuk gugus sekolah dasar. 

• Festival kompetensi dalam rangka Hari anak Nasional TK  

sebanyak 200 orang siswa TK dan guru TK. 

• Pelatihan penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru PNS 

sebanyak 150 orang. 

• Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi dan guru PLB 

berdedikasi sebanyak 120 orang. 

• Peningkatan kwalifikasi tenaga pendidikan guru TK dan SD 

sebanyak 220 orang.\Pendampingan KLK untuk guru sebanyak 50 

orang. 

• Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa dan guru TK, SD/MI 

untuk guru TK, SD/MI sebanyak 4x kegiatan. 

• Pendampingan kelas inklusi untuk 14 lembaga SD Inklusi. 

• Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standard kompetensi 

sebanyak 1.180 orang. 

b. Bidang Kesehatan (SKPD Dinas Kesehatan). 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran di dinas kesehatan Kota 

Malang, terdiri dari: 

• Penyediaan jasa surat-menyurat. 

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

• Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 

• Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan sasaran pengguna 

anggaran, bendahara keuangan, PPK, PPTK, pengelola barang. 

• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 

• Penyediaan alat tulis kantor. 

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor. 

• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

• Penyediaan  peralatan rumah tangga. 



 

• Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan. 

• Penyediaan makanan dan minuman. 

• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan sasaran 

terbayarnya biaya perjalanan dinas. 

• Pengadaan barang dan jasa. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari: 

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk gedung kantor 

dinas, gedung UPTD. 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada 

Dinas Kesehatan Kota Malang. 

3. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari: 

• Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan. 

4. Program obat dan perbekalan kesehatan, terdiri dari: 

• Bimbingan teknis apoteker pengelola apotek swasta untuk apoteker 

pengelola apotek se kota Malang sebanyak 2x kegiatan. 

• Sosialisasi obat generic bagi masyarakat sebanyak 3x kegiatan. 

5. Program upaya kesehatan masyarakat. Terdiri dari: 

• Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan di Kota 

Malang. 

• Penilaian kinerja puskesmas dengan sasaran kinerja puskesmas di 

Kota Malang sebanyak 15 puskesmas. 

• Pelatihan kegawatdaruratan dan teknis medis bagi petugas 

puskesmas dengan sasaran tenaga kesehatan puskesmas yang 

belum pernah mendapat pelatihan sebanyak 18 orang. 

• Pembinaan rumah sakit di Kota Malang untuk penanggungjawab 

pelayanan dan pelaporan rumah sakit se Kota Malang sebanyak 40 

orang. 

• Pemilihan tenaga teladan kesehatan Kota Malang untuk tenaga 

kesehatan puskesmas sebanyak 60 orang. 

6. Program pengawasan obat dan makanan, terdiri dari: 

• Sosialisasi kosmetik berbahaya bagi masyarakat sebanyak 3x 

kegiatan. 



 

• Sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA bagi 

masyarakat sebanyak 3x kegiatan. 

7. Program Pengawasan obat dan makanan, terdiri dari: 

• Sosialisasi kosmetik berbahaya bai masyarakat sebanyak 3x 

kegiatan. 

8. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri 

dari: 

• Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan/pawai dengan 

sasaran masyarakat Kota Malang. 

• Revitalisasi posyandu (honor kader) di Kota Malang sebanyak 

5500 orang. 

• Pembinaan pondok pesantren untuk santriawan dan santriwati 

pondok pesantren di Kota Malang. 

9. Program perbaikan gizi masyarakat, terdiri dari: 

• Intervensi gizi kasus kejadian luar biasa balita gizi buruk sebanyak 

755 balita. 

• Penemuan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga 

sadar gizi dengan sasaran kader Posyandu, Nutrisionis puskesmas, 

anggota TP PKK Kota Malang sebanyak 120 orang. 

• Revitalisasi pelayanan gizi di posyandu di Kota Malang sebanyak 

650 posyandu. 

• Pemberdayaan ketersediaan garam beryodium pada rumah tangga 

dengan sasaran nutrisionis puskesmas, anggota TP PKK, Tokoh 

masyarakat, pedagang garam dan guru SD sebanyak 120 orang. 

10. Program pengembangan lingkungan sehat, terdiri dari: 

• Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat untuk tenaga penjamah 

makanan, sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan 

sebanyak 107 orang. 

• Sosialisasi menciptakan lingkungan sehat dengan sasaran tim 

pembina kota sehat, forum Malang kota sehat dan Pokja 

kecamatan/ kelurahan sehat sebanyak 2 kecamatan/kelurahan dan 

270 orang. 



 

11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, terdiri 

dari: 

• Penyemprotan / fogging sarang nyamuk untuk masyarakat Kota 

Malang sebanyak 100 fokus. 

• Pengadaan alat fogging dan bahan bahan fogging untuk masyarakat 

Kota Malang. 

• Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dengan sasaran 

masyarakat Kota Malang sebanyak 14532 orang. 

• Pencegahan dan penanggulangan HIV/Aids untuk ODHA. 

• Kesiapsiagaan penanggulangan flu burung dengan sasaran 

masyarakat Kota Malang. 

• Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit TB Paru 

untuk masyarakat Kota Malang. 

• Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta untuk 

masyarakat Kota Malang. 

• Peningkatan kwalitas hidup ODHA dan OHIDHA. 

• Peningkatan imunisasi untuk wanita usia subur sebanyak 248.339 

wanita usia subur. 

• Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 

untuk masyarakat Kota Malang. 

12. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/peskesmas pembantu dan jaringannya, terdiri dari: 

• BAU pembangunan sarana pelayanan kesehatan untuk pengadaan 

barang dan jasa. 

• Rehab gedung puskesmas Dinoyo sebanyak 1 paket. 

13. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, terdiri 

dari: 

• Pertemuan evaluasi injeksi vitamin K1 bayi baru lahir dengan 

sasaran pelaksana pelayanan KIA unit pelayanan kesehatan 

pemerintah dan swasta sebanyak 75 orang. 



 

• Pertemuan pemantapan peningkatan pelayanan kesehatan 

reproduksi (Kespro) untuk kepala puskesmas, pengelola program 

kespro dan RB Pemkot sebanyak 32 orang. 

c.  Bidang Ekonomi (SKPD Dinas PERINDAGKOP). 

1. Program pelayanan kegiatan perkantoran, terdiri dari: 

• Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat untuk surat-surat keluar 

sebanyak 1500 surat. 

• Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 

untuk administrasi telepon air dan listrik selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor di kantor dan 

lingkungan kantor selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja untuk peralatan 

kantor sebanyak 20 komputer. 

• Kegiatan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun. 

• Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 

bulan. 

• Kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk aparatur dan 

tamu dinas sebanyak 50 orang, 36 rapat, selama 12 bulan. 

• Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 

aparatur selama 12 bulan. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari : 

• Kegiatan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan. 

• Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 

selama 12 bulan untuk 14 kendaraan. 

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yaitu: 

• Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk aparatur sebanyak 

24 kegiatan. 

2. Hasil Musrenbang Kota (secara keseluruhan) yang tidak terealisasi adalah: 

a.  Bidang pendidikan (SKPD Dinas Pendidikan). 

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Usulan program 

terdiri dari: 



 

• Blockgrand mebelair sebanyak 2580 shet dengan sasaran SD, SMP, 

SMA, SMK. 

2.  Program pendidikan menengah. Usulan program terdiri dari : 

• Pengembangan sarana prasarana kota vokasi sebanyak 1 lembaga 

dengan sasaran gedung vokasi. 

• Penambahan ruang kelas sekolah untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK 

yang terdiri atas: 1 lembaga Poltek, 1 lembaga SBI, 1 lembaga SD, 

17 lembaga SMP, SMA, SMK. 

3.  Program manajemen pelayanan pendidikan. Usulan program terdiri 

dari: 

• Schoolnet sebanyak 10 lembaga untuk SD. 

• Penyusunan grand desain dengan sasaran TK, SD, SMP, SMA, 

SMK sebanyak 1 kegiatan. 

• Penyusunan Renstra untuk TK, SD, SMP, SMA SMK sebanyak 1 

kegiatan. 

4. Seleksi dan pembinaan paskibraka untuk 100 peserta paskibraka dari 

SMA/SMK/MA. 

5. Pemberian bantuan operasional PNF (paket A/B/C) untuk paket A 102, 

paket B 243, dan paket C 272. 

6. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas PAUD dan SLB tingkat kota 

dan propinsi untuk 400 anak PAUD TK, SD dan SLB. 

7. Pemilihan siswa teladan dan pidato siswa SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA sebanyak 2 kegiatan untuk 120 siswa. 

8. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa di bidang seni tingkat 

Kota sebanyak 120 siswa. 

9. Pekan seni pelajar untuk 80 siswa dan siswi. 

10. Pembinaan dan pengembangan lembaga kursus untuk 100 lembaga 

kursus. 

11. Pengadaan sarana pendidikan ketrampilan berbasis luas untuk 20 

sekolah SMP/SMA sebanyak 20 paket peralatan. 

12. BINTEK pembelajaran bidang studi MULOK untuk bahan ajar dan cara 

mengajar guru sesuai KTSP sebanyak 100 guru. 



 

13. Pengembangan kemampuan guru dalam penulisan atau pembuatan 

karya ilmiah untuk guru SMP/SMA/SMK sebanyak 100 guru. 

14. Monitoring dan evaluasi program pendidikan untuk program sekolah di 

SD, SMP, SMA sebanyak 600 sekolah. 

15. Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan TIK 

untuk guru SMP, SMA dan SMK sebanyak 100 orang. 

16. Penyusunan buku pedoman SMA/MA untuk 7 mata pelajaran yaitu: 

Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, Sosiologi, Geografi dan Bahasa 

Indonesia kelas X sebanyak 42.000 eksemplar. 

17. Penyusunan buku pedoman SMP/MTS berdasarkan KTSP untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA kelas VII sebanyak 25.762 

eksemplar. 

18. Penyusunan buku pedoman SMK berdasarkan KTSP untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika kelas X 

sebanyak 33.000 eksemplar. 

19. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah untuk semua SMP di 

Kota Malang yang melaksanakan MBS sebanyak 150 guru. 

20. BINTEK implementasi KTSP untuk SMP, SMA, SMK se kota Malang 

sebanyak 30 guru. 

21. Peningkatan kompetensi siswa untuk siswa tingkat SMK sebanyak 200 

siswa. 

22. Bantuan atau subsidi biaya ujian sekolah SMP/MTs, SMA/MA/SMK 

sebanyak 239 sekolah. 

23. Bantuan khusus siswa miskin sebanyak 15.000 siswa dengan sasaran 

SMA/MA, SMK dan SMALB. 

24. Pembinaan komite sekolah SD, SMP, SMA , SMK sebanyak 300 siswa. 

25. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa untuk 5 SMK dan 3 SMA. 

26. Pemberdayaan MGMP dan MGMD untuk 15 mata pelajaran sebanyak 

750 orang. 

27. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terdiri dari: 

• Pengadaan pakaian seragam sekolah siswa AUSKM sebanyak 1250 

siswa SD/MI, SMP/MTS. 



 

• Pengadaan alat peraga matematika ke lembaga sekolah dasar 

sebanyak 36 lembaga SD. 

• Sosialisasi bimbingan teknis kurikulum untuk guru SD/ MI 

sebanyak 450 guru dan kepala sekolah. 

• Pemantapan manajemen penyelenggaraan TK untuk kepala sekolah 

dan guru TK sebanyak 450 orang guru dan kepala sekolah. 

• Pengembangan sekolah ramah anak untuk guru dan kepala sekolah 

sebanyak 500 orang guru. 

• Peningkatan kinerja lembaga SD melalui pembelajaran PAKEM 

untuk guru dan kepala sekolah sebanyak 400 orang. 

• Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan 

penerapan MBS SD untuk guru dan kepala sekolah sebanyak 325 

orang guru, kepala sekolah dan komite. 

• Penyebarluasan berbagai informasi pendidikan dasar untuk guru 

SD/MI sebanyak 515 orang guru. 

• Evaluasi kinerja taman kanak-kanak untuk kepala sekolah. 

• Pengadaan komputer untuk pengembangan jardiknas di lembaga 

SD/MI sebanyak 145 unit komputer. 

• Pengadaan laboratorium bahasa, alat praktek dan alat peraga siswa 

SD/MI sebanyak 19 set komputer, 75 set alat peraga. 

• Pengadaan buku perpustakaan untuk TK, SD, dan SMP/MTS 

sebanyak 650 lembaga. 

• Pelatihan pengembangan pembelajaran matematika SD untuk Guru 

matematika sebanyak 225 orang. 

• Penambahan makanan tambahan anak sekolah bagi siswa SD/MI 

dan TK sebanyak 3000 siswa. 

• Penyelenggaraan akreditas sekolah bagi lembaga sekolah dan 

asesor sebanyak 80 orang. 

• Tambahan dana kesejahteraan guru tidak tetap/swasta Kota Malang 

sebanyak 5.056 orang. 

• Pelatihan guru SD kelas VI untuk peningkatan nilai UAN SD 

sebanyak 300 orang. 



 

• Pelatihan guru bahasa indonesia, bahasa inggris dan matematika 

SMP, SMA dan SMK sebanyak 400 orang. 

• Workshop valiasi/ verifikasi NUPTK dan peraturan ketenagaan 

sebanyak 100 orang. 

• Pelatihan guru dalam penulisan karya ilmiah dan penelitian 

tindakan kelas (PTK) sebanyak 200 orang. 

• Pendampingan dana block grant 

KKG/MGMP/MKKS/KPPS/MKPS sebanyak 65 orang. 

b. Bidang Kesehatan (SKPD Dinas Kesehatan). 

1. Program pelayanan administrasi perkantoran di dinas kesehatan Kota 

Malang, terdiri dari: 

• Penyediaan bahan logistik kantor berupa plastik tempat obat. 

2. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari: 

• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia tenaga kesehatan. 

• Pembangunan sistem aplikasi pelayanan Sumber Daya Manusia 

Dinas Kesehatan Kota Malang dengan sasaran pegawai Dinas 

Kesehatan Kota Malang. 

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan yaitu: 

• Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD. 

4. Program obat dan perbekalan kesehatan, terdiri dari: 

• Bimbingan teknis bagi pengelola salon dan toko kosmetik  

sebanyak 2x kegiatan di kantor Dinas Kesehatan. 

5. Program upaya kesehatan masyarakat. Terdiri dari: 

• Penyusunan profil sarana dan tenaga kesehatan di Kota Malang 

sebanyak 22 rumah sakit. 

• Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas dan jaringannya, terdiri atas perlengkapan kantor, 

komputer, mebelair, gordyne dan sarana penyuluhan. 

• Pelatihan deteksi gangguan penglihatan bagi guru UKS di Kota 

Malang sebanyak 100 orang. 



 

• Pertemuan perencanaan program kesehatan anak usia sekolah, 

remaja dan anak lainnya untuk pengelola UKS, kesehatan remaja 

puskesmas sebanyak 30 orang. 

• Forum komunikasi lintas sektor dan lintas program dalam 

pembinaan program kesehatan anak usia sekolah, remaja dan anak 

lainnya sebanyak 36 orang dengan sasaran lintas program adalah 

P2PL, gizi dan remaja sedangkan lintas sektor adalah Diknas, 

Depag, Kesra, PKK. 

• Pertemuan review kegiatan penjaringan kesehatan anak usia 

sekolah untuk petugas puskesmas sebanyak 15 puskesmas. 

• Pembinaan UKS pada tingkat SMA dalam rangka lomba UKS 

tingkat propinsi untuk guru, kader kesehatan remaja dan petugas 

puskesmas sebanyak 50 orang. 

• Pembinaan UKS pada tingkat SMP dalam rangka lomba UKS 

tingkat propinsi untuk guru, kader kesehatan remaja dan petugas 

puskesmas sebanyak 50 orang. 

6. Program pengawasan obat dan makanan, terdiri dari: 

• Pelatihan pengelola kantin sekolah sebanyak 2x kegiatan. 

• Pengujian sampel makanan minuman kemasan sebanyak 75 

sampel. 

• Pengawasan pangan untuk industri rumah tangga pangan, toko 

pangan, distributor pangan selama 1 tahun. 

• Bimbingan teknis distributor pangan sebanyak 2x kegiatan. 

• Sosialisasi bahan berbahaya pada makanan untuk produsen industri 

pangan rumah tangga sebanyak 3x kegiatan. 

• Pengawasan farmasi bagi apotik, toko jamu, toko obat, salon 

selama 1 tahun. 

7. Program pengembangan obat asli Indonesia, yaitu: 

• Sosialisasi pencegahan obat tradisional berbahaya bagi masyarakat 

sebanyak 3x kegiatan. 

8. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri 

dari: 



 

• Advokasi kebijakan JPKM dengan sasaran pembuat kebijakan Kota 

Malang. 

• Pembinaan pengobat tradisional di Kota Malang sebanyak 40 

orang. 

• Pengembangan tanaman obat keluarga (Toga) pada posyandu 

dengan sasaran kader Posyandu Kota Malang sebanyak 57 

kelurahan. 

• Refreshing kader posyandu Kota Malang sebanyak 114 orang. 

• Pembentukan 1 desa siaga percontohan di salah satu kelurahan di 

Kota Malang. 

• Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan sebanyak 30 

orang tenaga penyuluh kesehatan. 

• Pembinaan kader posyandu di puskesmas di Kota Malang sebanyak 

3600 orang. 

• Intervensi PHBS pada rumah tangga di Kota Malang sebanyak 

3150 kepala keluarga. 

• Pelatihan petugas pelayanan kesehatan peduli remaja dengan 

sasaran koordinator kesehatan remaja, UKS, P2, Promkes, dokter, 

dokter gigi di puskesmas sebanyak 75 orang. 

• Pelatihan petugas tentang peer conselor dengan sasaran dokter, 

dokter gigi, perawat gigi di puskesmas, koordinator kesehatan 

remaja, UKS, P2, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 

• Pelatihan petugas tentang kekerasan terhadap anak dengan sasaran 

dokter, koordinator program kesehatan remaja, perawat puskesmas, 

Depag, Diknas sebanyak 55 orang. 

• Peningkatan ketrampilan petugas dalam Yankes di sekolah dan 

pondok pesantren untuk koordinator UKS, Laboratorium, 

Kesehatan Lingkungan, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 

• Peningkatan ketrampilan petugas dalam Yankes khusus dengan 

sasaran dokter puskesmas, koordinator kesehatan remaja, 

koordinator P2, Diknas, Depag sebanyak 55 orang. 



 

• Pelatihan peer conselor di puskesmas untuk remaja masing-masing 

puskesmas sebanyak 57 orang. 

• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan remaja 

di sekolah dan pondok pesantren dengan sasaran remaja masing-

masing puskesmas sebanyak 57 orang. 

• Refreshing kader kesehatan disekolah di Kota Malang. 

• Pembinaan tenaga kesehatan dalam penuhan gizi seimbang pada 

menu jajanan di kantin sekolah. 

• Promosi kesehatan melalui media elektronik dengan sasaran 

masyarakat Kota Malang. 

• Stratifikasi posyandu dan cetak buku pegangan kader untuk 

posyandu Kota Malang sebanyak 57 kelurahan. 

• Pertemuan lembaga pembina posyandu kelurahan sebanyak 57 

kelurahan. 

• Jambore kader Posyandu Kota Malang. 

• Pemantauan program kesehatan anak, remaja dan anak lainnya. 

• Evaluasi pelaksanaan program kesehatan anak usia sekolah dengan 

sasaran koordinasi UKS, kesehatan remaja, Diknas, Depag 

sebanyak 35 orang. 

9. Program perbaikan gizi masyarakat, terdiri dari: 

• Intervensi gizi kasus balita gizi kurang sebanyak 623 balita. 

• Pertemuan penanggulangan masalah gizi makro, gizi mikro dan 

gizi lebih untuk Nutrisionis puskesmas dan tokoh masyarakat 

sebanyak 120 orang. 

• Intervensi gizi kasus ibu hamil kekurangan energi kronis di Kota 

Malang sebanyak 150 ibu hamil. 

• Pertemuan pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi 

(SKPG) untuk anggota tim SKPG, Nutrisionis puskesmas, anggota 

TP PKK Kota Malang sebanyak 120 orang. 

• Kampanye menyusui dini dan pemberian air susu ibu (ASI) 

eksklusif dengan sasaran bidan dan nutrisionis puskesmas, bidan 



 

praktek, anggota TP PKK, pengelola program rumah bersalin dan 

lintas program Dinas Kesehatan sebanayk 120 orang. 

• Intervensi gizi kasus ibu menyusui kekurangan energi kronis di 

Kota Malang sebanyak 150 ibu menyusui. 

• Survei integrasi masalah Gizi makro untuk Balita, anak sekolah 

dasar dan wanita usia subur sebanyak 1800 orang. 

10. Program pengembangan lingkungan sehat, terdiri dari: 

• Peningkatan sarana sanitasi dasar dengan sasaran TTU, TPM dan 

rumah yang tidak memenuhi syarat. 

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan petugas sanitasi puskesmas 

sebanyak 22 orang. 

11. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, terdiri 

dari: 

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan sasaran masyarakat 

Kota Malang. 

12. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/peskesmas pembantu dan jaringannya, terdiri dari: 

• Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas untuk pengadaan alat-

alat kesehatan dan laboratorium kesehatan. 

• Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu berupa cetak buku SIP 

untuk kader Kota Malang sebanyak 640 Posyandu. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Cemoro Kandang sebanyak 1 

paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Lesanpuro sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Mergan/Tanjungrejo sebanyak 

1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Kebonsari sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas pembantu Bandung Rejosari sebanyak 1 

paket. 

• Pembangunan puskesmas rawat inap Janti sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas Bareng sebanyak 1 paket. 

• Rehab gedung puskesmas Cisadea sebanyak 1 paket. 



 

• Penambahan ruang untuk UPTD P3K dan gudang sebanyak 1 

paket. 

• Rehab gedung UPTD  laboratorium kesehatan dan PPKO sebanyak 

1 paket. 

13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita, terdiri dari: 

• Deteksi dini tumbuh kembang (DDTK) Balita dengan sasaran 

pengelola program KIA Puskesmas dan orang tua balita sebanyak 

1500 ibu hamil dan 640 Posyandu. 

• Pertemuan evaluasi pelaksanaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang 

(DDTK) Balita bagi guru TK/PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 

sebanyak 35 orang. 

14. Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia, terdiri dari: 

• Pertemuan perencanaan program kesehatan Lansia dengan sasaran 

pengelola program Lansia puskesmas sebanyak 30 orang. 

• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader Posyandu Lansia 

Puskesmas sebanayk 30 orang. 

• Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas dalam Yankes 

pada Lansia dengan sasaran pengelola program Lansia puskesmas 

dan lintas program sebanyak 30 orang. 

• Pemantauan program kesehatan Lansia dengan sasaran pengelola 

program Lansia puskesmas dan lintas program sebanyak 30 orang. 

• Pemantauan review kegiatan kesehatan lansia dengan sasaran 

pengelola program Lansia puskesmas dan lintas program sebanyak 

30 orang. 

15. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, terdiri 

dari: 

• Pertemuan validasi data dalam sistem pencatatan dan pelaporan 

kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dengan sasaran pelaksana 

pelayanan KIA unit pelayanan kesehatan swasta sebanyak 75 

orang. 



 

• Pertemuan evaluasi kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi untuk 

kepala puskesmas, pengelola program kespro dan RB Pemkot 

sebanyak 32 orang. 

• Pemantapan program perencanaan persalinan dan pencegahan 

komplikasi (P4K) dengan sasaran kepala Puskesmas, pengelola 

program P4K, petugas P4K kelurahan yang ditunjuk sebanyak 20 

orang. 

c.  Bidang Ekonomi (SKPD Dinas PERINDAGKOP). 

1. Program pelayanan kegiatan perkantoran, terdiri dari: 

• Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan 

kantor sebanyak 256 peralatan dan perlengkapan. 

• Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja untuk peralatan 

kantor sebanyak 20 komputer. 

• Kegiatan penyediaan dan peralatan kantor berupa 2 unit printer, 1 

buah scanner, 1 unit laptop, 1 mesin ketik listrik, 1 mesin foto 

copy. 

• Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan untuk aparatur sebanyak 36 buku. 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari : 

• Kegiatan pengadaan mebel air berupa 2 unit almari file, 4 kursi 

putar, meja komputer. 

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja 

dan keuangan, terdiri dari: 

• Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja SKPD sebanyak 15 buku. 

• Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dengan sasaran 

data keuangan sebanyak 2 kegiatan. 

• Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KSP untuk 

600 unit koperasi. 

4.  Program  pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro 

kecil menengah, terdiri dari: 



 

• Kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 

untuk 30 UMKM. 

• Kegiatan pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah 

bagi UMKM untuk 20 UMKM. 

• Kegiatan penyelenggaraan promosi produk UMKM untuk 10 

UMKM. 

5. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, terdiri dari: 

• Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan 

pelatihan perkoperasian untuk 15 koperasi siswa. 

• Kegiatan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 

sebanyak 3x kegiatan untuk 600 unit koperasi. 

• Penyempurnaan penadministrasian dan pengawasan pemberian 

akta pendirian/badan hukum koperasi sebanyak 25 koperasi yang 

baru terbentuk dengan sasaran kelompok masyarakat. 

• Revitalisasi kelembagaan koperasi pondok pesantren sebanyak 7 

unit koperasi. 

• Monitoring dan evaluasi pertumbuhan/perkembangan KSP/USP-

koperasi sebanyak 200 unit koperasi. 

6. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, 

terdiri dari : 

• Kegiatan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga 

perlindungan konsumen dengan sasaran pelaku usaha konsumen 

sebanyak 5 kali. 

• Kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan 

pengaduan konsumen untuk konsumen dan pelaku usaha sebanyak 

30 kali. 

• Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa untuk 

pelaku usaha di Kota Malang sebanyak 1200 kali. 

7. Program peningkatan dan pengembangan ekspor, terdiri dari: 

• Kegiatan pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar 

negeri untuk pengusaha Kota Malang sebanyak 3 kali. 



 

• Kegiatan pengembangan database informasi produk unggulan 

dengan sasaran katalog produk unggulan Kota Malang sebanyak 

1000 eksemplar. 

• Kegiatan pembangunan promosi perdagangan internasional 

sebanyak 9 kali dengan sasaran pelaku usaha. 

• Kegiatan pelaihan manajemen perdagangan luar negeri untuk 

pelaku usaha dan aparat sebanyak 3 kali. 

8. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, terdiri dari: 

• Kegiatan penjualan sembako murah dengan sasaran gakin di Kota 

Malang sebanyak 24. 272 gakin. 

• Kegiatan pengawasan dan monitoring harga sembako di pasar di 

Kota Malang sebanyak 100 kali. 

• Kegiatan sosialisasi kebijakan/peraturan perdagangan kepada 

pengusaha Kota Malang sebanyak 500 pengusaha. 

• Kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah 

dengan sasaran usaha perdagangan di Kota Malang yang belum 

memiliki izin sebanyak 300 pengusaha. 

9. Perindustrian (program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi), 

terdiri dari: 

• Kegiatan pengembangan infrastruktur kelembagaan standarnisasi 

untuk pengusaha industri kecil dan menengah (IKM) sebanyak 2 

kali. 

• Kegiatan pengembangan sistem inovasi teknologi industri dengan 

sasaran pengusaha IKM berbasis teknologi sederhana sebanyak 1 

kali. 

• Kegiatan pengembangan motivasi diversifikasi desain produk IKM 

untuk perajin IKM. 

10. Program pengembangan industri kecil dan menengah, terdiri dari: 

• Kegiatan Apprenticeship bagi IKM kerajinan logam sebanyak 1 

kegiatan. 

• Kegiatan temu usaha IK Kota Malang dengan Mitra usaha di 

Denpasar Bali dengan sasaran IKM berorientasi ekspor. 



 

• Kegiatan pemantauan dan pengendalian tertib usaha Industri untuk 

industri aktif. 

11. Program peningkatan kemampuan teknologi industri, terdiri dari : 

• Kegiatan pengembangan dan pelayanan teknologi industri untuk 

IKM perajin logam. 

12. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial, terdiri dari: 

• Kegiatan pembentukan dan penumbuhan sentra-sentra IKM dengan 

IKM berbasis agro sebanyak 1 kegiatan. 

• Kegiatan pelatihan plot data sentra beserta gambar produk 

unggulan untuk sentra IKM  sebanyak 1 kegiatan. 

3.  Daftar Usulan dari SKPD yang terealisasi : 

a. Bidang pendidikan. 

1. Program Pelayanan kegiatan perkantoran. 

• Penyediaan jasa surat menyurat 

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

• Penyediaan jasa kebersihan kantor. 

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

• Penyediaan makanan dan minuman. 

• Pengadaan barang dan jasa. 

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 

• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor. 

2. Program manajemen pelayanan pendidikan. Usulan program terdiri 

dari: 

• Pemutakhiran data pendidikan sebanyak 1 kegiatan dengan sasaran 

TK, SD, SMP, SMA, SMK. 

• Pelatihan pengelolaan data pokok pendidikan untuk TK, SD, SMP, 

SMA, SMK sebanyak 1 kegiatan. 

3. Pembinaan pengurus OSIS dan seminar HIV AIDS / penanggulangan 

Narkoba untuk siswa/siswi dari SMA/ SMK/ MA se Kota Malang 

sebanyak 2 kegiatan. 

4. Pembinaan adiwiyata untuk 100 peserta pelatihan. 



 

5. Peningkatan mutu guru pendidikan jasmani SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA sebanyak 200 orang guru penjas. 

6. Seleksi pembinaan atau pemusatan latihan atlit pelajar SD tingkat kota 

untuk 100 siswi SD/MI. 

7. Pengiriman atlit POR SD tingkat propinsi sebanyak 100 siswa SD/MI. 

8. Penyelenggaraan Jambore UKS tingkat Nasional untuk 130 orang 

peserta jambore. 

9. Pengiriman Atlit SD, SMP, SMA/SMK tingkat propinsi Jawa Timur 

sebanyak 150 siswa  untuk 4 kegiatan yaitu: Mata pelajaran SD, 

Porseni SMP, POP SMA, POP SMK. 

10. Lomba menggambar poster dan visualisasi tertib TK, SD, SMP, SMK 

dan SMA untuk 1000 peserta sebanyak 2 kegiatan. 

11. Peningkatan prestasi Akademis siswa melalui kegiatan lomba untuk 

siswa tingkat SMP/MTS/SMA/MA/SMK sebanyak 3000 siswa. 

12. Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan pada Dewan 

Pendidikan Kota Malang. 

13. Pengembangan pendidikan berbasis luas dan kecakapan hidup untuk 

guru dan siswa Dikdas di 20 sekolah. 

14. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, terdiri dari: 

• Pendampingan KLK untuk guru sebanyak 50 orang. 

• Pembinaan minat bakat dan kretifitas siswa dan guru TK, SD/MI 

untuk guru, siswa TK, SD/MI sebanyak 4x kegiatan. 

• Pendampingan kelas inklusi untuk 14 lembaga SD inklusi. 

• Festival kompetensi Hari Anak Nasional TK sebanyak 200 orang 

siswa TK dan guru TK. 

• Pelatihan penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru PNS 

sebanyak 150 orang. 

• Seleksi guru, kepala sekolah, pengawas berprestasi dan guru PLB 

berdedikasi sebanyak 120 orang. 

• Peningkatan Kwalifikasi tenaga pendidik guru TK dan SD 

sebanyak 220 orang. 



 

• Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standard kompetensi 

sebanyak 1.180 orang. 

b. Bidang Kesehatan. 

1.  Program pelayanan administrasi perkantoran di dinas kesehatan Kota 

Malang, terdiri dari: 

• Penyediaan jasa surat-menyurat. 

• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 

• Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. 

• Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan sasaran pengguna 

anggaran, bendahara keuangan, PPK, PPTK, pengelola barang. 

• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 

• Penyediaan alat tulis kantor. 

• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 

• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 

kantor. 

• Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 

• Penyediaan  peralatan rumah tangga. 

• Penyediaan bahan bacaan dan peralatan perundang-undangan. 

• Penyediaan makanan dan minuman. 

• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan 

sasaran terbayarnya biaya perjalanan dinas. 

• Pengadaan barang dan jasa. 

2.  Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari: 

• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk gedung kantor 

dinas, gedung UPTD. 

• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional pada 

Dinas Kesehatan Kota Malang. 

3. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari: 

• Peningkatan kemampuan sumber daya manusia tenaga kesehatan. 

4. Program obat dan perbekalan kesehatan, terdiri dari: 

• Bimbingan teknis apoteker pengelola apotek swasta untuk apoteker 

pengelola apotek se kota Malang sebanyak 2x kegiatan. 



 

• Sosialisasi obat generik bagi masyarakat sebanyak 3x kegiatan. 

5. Program upaya kesehatan masyarakat. Terdiri dari: 

• Penyelenggaraan perizinan sarana dan tenaga kesehatan di Kota 

Malang. 

• Penilaian kinerja puskesmas dengan sasaran kinerja puskesmas di 

Kota Malang sebanyak 15 puskesmas. 

• Pelatihan kegawatdaruratan dan teknis medis bagi petugas 

puskesmas dengan sasaran tenaga kesehatan puskesmas yang 

belum pernah mendapat pelatihan sebanyak 18 orang. 

• Pembinaan rumah sakit di Kota Malang untuk penanggungjawab 

pelayanan dan pelaporan rumah sakit se Kota Malang sebanyak 40 

orang. 

• Pemilihan tenaga teladan kesehatan Kota Malang untuk tenaga 

kesehatan puskesmas sebanyak 60 orang. 

6. Program pengawasan obat dan makanan, terdiri dari: 

• Sosialisasi kosmetik berbahaya bagi masyarakat sebanyak 3x 

kegiatan. 

7. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, terdiri 

dari: 

• Promosi kesehatan melalui pameran pembangunan/pawai dengan 

sasaran masyarakat Kota Malang. 

• Pembinaan pondok pesantren untuk santriawan dan santriwati 

pondok pesantren di Kota Malang. 

8. Program perbaikan gizi masyarakat, terdiri dari: 

• Revitalisasi pelayanan gizi di posyandu di Kota Malang sebanyak 

650 posyandu. 

• Pemberdayaan ketersediaan garam beryodium pada rumah tangga 

dengan sasaran nutrisionis puskesmas, anggota TP PKK, Tokoh 

masyarakat, pedagang garam dan guru SD sebanyak 120 orang. 

9. Program pengembangan lingkungan sehat, terdiri dari: 



 

• Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat untuk tenaga penjamah 

makanan, sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan 

sebanyak 107 orang. 

• Sosialisasi menciptakan lingkungan sehat dengan sasaran tim 

pembina kota sehat, forum Malang kota sehat dan Pokja 

kecamatan/ kelurahan sehat sebanyak 2 kecamatan/kelurahan dan 

270 orang. 

10. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, terdiri 

dari: 

• Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah 

untuk masyarakat Kota Malang. 

11. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana 

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, terdiri dari: 

• BAU pembangunan sarana pelayanan kesehatan untuk pengadaan 

barang dan jasa. 

12. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, terdiri 

dari: 

• Pertemuan evaluasi injeksi vitamin K1 bayi baru lahir dengan 

sasaran pelaksana pelayanan KIA unit pelayanan kesehatan 

pemerintah dan swasta sebanyak 75 orang. 

• Pertemuan pemantapan peningkatan pelayanan kesehatan 

reproduksi (Kespro) untuk kepala puskesmas, pengelola program 

kespro dan RB Pemkot sebanyak 32 orang. 

c.  Bidang Ekonomi. 

1. Program pelayanan kegiatan perkantoran, terdiri dari: 

• Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat untuk surat-surat keluar 

sebanyak 1500 surat. 

• Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik 

untuk administrasi telepon air dan listrik selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan. 

• Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor di kantor dan 

lingkungan kantor selama 12 bulan. 



 

• Kegiatan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun. 

• Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 

bulan. 

• Kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk aparatur dan 

tamu dinas sebanyak 50 orang, 36 rapat, selama 12 bulan. 

• Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 

aparatur selama 12 bulan. 

2.  Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari : 

• Kegiatan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan. 

• Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional 

selama 12 bulan untuk 14 kendaraan. 

3.  Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yaitu: 

• Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal untuk aparatur sebanyak 

24 kegiatan. 

4.  Daftar usulan Kecamatan Sukun yang terealisasi adalah: 

a.  Bidang Pendidikan. 

1.  Kelurahan Ciptomulyo. 

a. Renovasi gedung sekolah SDN 2 dan SDN 3. 

2.  Kelurahan Gadang. 

a.  Pelatihan guru PAUD pada RW 5 dan RW 7 sebanyak 10 orang. 

3.  Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Rehab gedung sekolah pada SMP 17 seluas 108 m². 

b. Rehab ruang sekolah dan Pemagaran SDN Bakalan Krajan I 

4.  Kelurahan Bandungrejosari. 

a. Pelatihan kader PAUD dalam lingkup RW 1 sampai dengan RW 

10. 

5. Kelurahan Karangbesuki. 

a. Renovasi gedung SDN 4 Karangbesuki. 

6. Kelurahan Pisangcandi. 

a. Pelatihan kader PAUD sebanyak 5 orang di RW 3. 

 

 



 

b.  Bidang Kesehatan. 

1. Kelurahan Bandungrejosari 

a. Revitalisasi puskesmas pembantu sebanyak 1 unit. 

b. Pembinaan kader kesehatan. 

2.  Kelurahan Karangbesuki. 

a.  PMT untuk balita di 7 RW sebanyak 7 unit. 

3.  Kelurahan Bandulan. 

a.  Penyuluhan demam berdarah dan fogging sebanyak 3 kali. 

b. Pemberian gizi tambahan untuk balita sebanyak 500 anak. 

4. Kelurahan Pisangcandi. 

a. Penyuluhan flu burung dan HIV sebanyak 1x kegiatan. 

5.  Kelurahan Tanjungrejo. 

a. Penyuluhan flu burung dan HIV dalam lingkup RW 1 sampai 

dengan RW 14. 

c.  Bidang Ekonomi 

Tidak ada usulan yang terealisasi. 

5.  Daftar usulan Kecamatan Sukun yang tidak terealisasi adalah: 

a.  Bidang Pendidikan. 

1. Kelurahan Kebonsari. 

a.  Revitalisasi PAUD (insentif dan pelatihan guru PAUD) pada RW 3 

sebanyak 1 Kelompok. 

2. Kelurahan Sukun 

a.  Beasiswa keluarga miskin sebanyak 180 siswa. 

b.  Pembangunan ruang sekolah SDN Sukun 7 sebanyak 3 ruang. 

3. Kelurahan Tanjungrejo 

a.  Plengsengan SDN Tanjungrejo 4 seluas 82m. 

b.  Kerja paket A, B, C pada RW 9 dan RW 10 sebanyak 2 kelompok. 

c.  Penambahan bangunan TK Kelurahan Tanjungrejo seluas 5x12m². 

4. Kelurahan Bandulan. 

a. Pemberian beasiswa keluarga tidak mampu sebanyak 71 anak 

dalam lingkup RW 1 sampai dengan RW 6. 



 

b. Pelaksanaan kejar paket A, B, C sebanyak 200 orang yang 

berlokasi di kelurahan. 

5. Kelurahan Bakalankrajan. 

a. Bangku siswa untuk TK Dharma Wanita sebanyak 320. 

b. Pembangunan 2 ruang kelas pada TK ABA 28 seluas 12x8 m. 

6. Kelurahan Bandungrejosari. 

a. Santunan biaya pendidikan warga (Beasiswa) sebanyak 25 anak 

dalam lingkup RW 5. 

b. Pemberian bantuan guru ngaji / honor TPA di RW 5 sebanyak 4 

orang. 

b.  Bidang Kesehatan. 

1. Kelurahan Gadang. 

a.  Penambahan sarana dan prasarana posyandu yang terletak di RW 1 

sampai dengan RW 7. 

2. Kelurahan Bandungrejosari 

a.  Revitalisasi puskesmas pembantu sebanyak 1 unit. 

3. Kelurahan Sukun 

a. Pembinaan dan pengadaan peralatan posyandu di TP-PKK 

sebanyak 8 unit. 

b. Kartu sehat Gakin sebanyak 210 orang. 

4. Kelurahan Bandulan. 

a. Pengadaan sarana dan prasarana POSYANDU di RW3, RW 4 dan 

RW 5 yaitu: 20 kursi, 5 meja dan almari. 

5. Kelurahan Pisangcandi. 

a. Peningkatan sarana posyandu di 11 RW sebanyak 11 unit. 

6. Kelurahan Tanjungrejo. 

a. Penambahan PMT ASI. 

7. Kelurahan Mulyorejo. 

a. Sarana dan prasarana Posyandu sebanyak 7 unit di RW 1 dan RW 

7. 

8. Kelurahan Bakalankrajan. 



 

a. Sarana posyandu sebanyak 7 unit yang berlokasi di RW 1 sampai 

dengan RW 6. 

b. PMT ASI balita yang berlokasi di kelurahan. 

9. Kelurahan Kebonsari. 

a. Penambahan sarana dan prasarana posyandu sebanyak 7 posyandu 

di RW 1 sampai dengan RW 7. 

c.  Bidang Ekonomi 

1. Kelurahan Bandungrejosari. 

a.  Pembinaan kegiatan prakoperasi di RW 4. 

2.  Kelurahan bandulan. 

a. Diklat manajemen koperasi sebanyak 150 orang di kelurahan. 

3.  Kelurahan Kebonsari. 

a. Pengembangan pra koperasi di RW 1 sampai dengan RW 5 

sebanyak 27 rumah tangga. 

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa tidak semua usulan yang 

masuk dalam Renja SKPD dapat terealisasi. Secara umum  usulan dari Dinas 

Pendidikan adalah sebanyak 88 usulan namun yang dapat direalisasikan adalah 

sebanyak 38 usulan (43%) yang berasal dari usulan SKPD sebanyak 30 dan dari 

kecamatan sukun sebanyak 7 usulan.  Dinas Kesehatan dari 127 usulan yang dapat 

direalisasikan sebanyak 50 usulan (40%) yang berasal dari usulan SKPD sebanyak 

35 dan dari kecamatan Sukun sebanyak 7 usulan. Dinas PerindagKop dari  48 

usulan yang dapat di realisasikan adalah 11 usulan (23%) yang semuanya berasal 

dari usulan SKPD. Usulan-usulan dari Tabel diatas, tidak dapat terealisasi 

disebabkan oleh dua hal yaitu:  

1) Terbatasnya dana APBD Kota Malang.  

Akibat dari banyaknya usulan dari masyarakat dan terbatasnya dana 

APBD sehingga tidak semua usulan dari Masyarakat dapat terealisasi, 

pemerintah harus memilih mana usulan yang harus diprioritaskan terlebih 

dahulu dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.  

2) Fokus pembangunan tahun 2009.  

Untuk dinas pendidikan, pemerintah lebih memprioritaskan pada 

pembangunan non fisik misalnya pada peningkatan Sumber Daya Manusia 



 

baik dari tenaga pendidik maupun pelajar dengan beberapa cara yaitu: 

mengadakan program sertifikasi guru, mengikuti seminar tentang pedoman 

penulisan karya tulis bagi guru, berpartisipasi dalam lomba-lomba baik 

tingkat Kota, Propinsi hingga Nasional dan lain-lain. Untuk Dinas 

Kesehatan, pemerintah juga lebih memprioritaskan pada pembangunan 

non-fisik seperti Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 

menular, program perbaikan gizi masyarakat, penciptaan lingkungan sehat, 

peningkatan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan dan lain-lain. Dan 

untuk Dinas PerindagKop, pemerintah lebih memprioritaskan pada 

pembangunan fisik, misalnya program pelayanan kegiatan perkantoran dan  

pemeliharan gedung dan kendaraan dinas. 

Dalam pelaksanaannya, Musrenbang Kota sudah dilaksanakan sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku, tetapi masih ada kendala yaitu: 

a. Mekanisme penyampaian usulan 

Berdasarkan kesepakatan bersama yang telah di setujui pada forum SKPD 

tanggal 11 maret 2008, bahwa usulan-usulan dari pihak kecamatan yang masih di 

revisi harus diserahkan paling lambat hari jumat jam 13.00, namun masih ada 

beberapa kecamatan yang terlambat menyerahkan sehingga ada beberapa usulan 

yang belum tertulis dalam RKPD, seperti pada kelompok II yang membahas 

tentang Bidang sosial dan budaya, masih terdapat beberapa usulan dari delegasi 

kecamatan Blimbing dan Kedungkandang yang belum tercover dalam RKPD. 

(sumber Musrenbang Kota Malang pada 16 Maret 2009). 

b. Partisipasi Masyarakat 

Dalam pelaksanaan musrenbangkel, diperlukan banyaknya partisipasi dari 

seluruh kelompok masyarakat sesuai dengan pedoman di atas. Namun, pada 

kenyataannya yang musyawarah tersebut cenderung dikuasai oleh dinas dan 

badan-badan pemerintah. Masyarakat yang diwakilil oleh delegasi kecamatan 

kurang berpartisipasi dalam penyampaian usulan. Apalagi jika dilihat dari Sumber 

Daya Manusia Instansi (SKPD) dengan segala kelebihan sumberdaya mampu 

memberikan argumentasi baik secara substansi maupun secara teknis atas program 

yang diusulkan. (sumber Musrenbang Kota Malang pada 16 Maret 2009) 

 



 

2. Faktor yang menghambat Upaya Sinkronisasi Kebutuhan Antara 

Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam Musrenbang Kota Malang 

Dalam setiap pelaksanaan suatu program tidak dapat lepas kaitannya 

dengan faktor penghambat. Tujuan kita mempelajari faktor penghambat dalam 

pelaksanaan suatu program adalah untuk mengetahui kelemahan suatu program 

agar apabila program tersebut akan dilanjutkan pada masa yang akan datang dapat 

diminimalisir resikonya maupun meniadakan resiko dan program yang 

dilaksanakan akan berjalan dengan sempurna. Faktor penghambat Upaya 

Sinkronisasi Kebutuhan Antara Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam 

Musrenbang Kota Malang dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Faktor penghambat dari masyarakat 

1. Masyarakat kurang bisa membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan.Kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang berbeda namun 

Sampai saat ini sebagian besar dari masyarakat belum bisa membedakan 

antara kebutuhan dan keinginan sehingga banyak usulan-usulan dari 

masyarakat yang  tercampur aduk antara keinginan dan kebutuhan. hal ini di 

perkuat oleh pendapat dari bapak Moch. Charis selaku staff Bidang 

Pendataan, Penelitian dan Pengembangan  yaitu: 

“saat ini masyarakat tidak dapat membedakan antara keinginan dan 

kebutuhan apalagi masyarakat- masyarakat dengan tingkat SDM yang 

rendah contohnya usulan untuk Dinas Kesehatan yaitu refreshing kader 

Posyandu sebanayak 114 orang namun usulan tersebut tidak bisa 

direalisasikan karena lebih cenderung merupakan keinginan daripada 

kebutuhan dan masih banyak usulan-usulan lain yang lebih penting dan 

harus lebih diprioritaskan”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2009 di 

kantornya). 

2. Usulan masyarakat kurang jelas. Ada beberapa usulan dari masyarakat yang 

alasannya kurang jelas seperti yang terjadi pada usulan dari kelurahan 

Tunjung Sekar. Kelurahan Tanjung Sekar mengusulkan dana pembinaan 

olahraga kepada dinas pemuda dan olahraga (Dispora) untuk 16 klub sepak 

bola, karena tidak jelas apakah ini klub atau SSB maka usulan ini tidak 

dapat dimasukkan dalam SKPD (sumber Musrenbang Kota Malang pada 16 

Maret 2009). 

3. keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan 

akan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan, rendahnya sumber 



 

daya manusia dari  masyarakat dan kurangnya informasi yang dimiliki serta 

masih kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di “tua”kan sehingga 

mengakibatkan banyaknya kebutuhan masyarakat yang tidak tersampaikan 

dalam Musrenbang yang pada akhirnya menyebabkan ketidaksinkronan 

antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan SKPD. (sumber 

Musrenbang Kota Malang 16 Maret 2009). 

b.  Faktor penghambat dari pemerintah 

1. Terbatasnya Dana APBD 

Malang merupakan kota dengan jumlah penduduk yang tinggi. Tingginya 

jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan masyarakat menjadi tinggi dan 

bervariasi namun karena terbatasnya jumlah APBD maka semua kebutuhan 

tersebut tidak dapat dimasukkan dalam SKPD dan terealisasi. Berdasarkan 

data dari BAPPEDA mengenai hasil Murenbang tahun 2008 menyebutkan 

bahwa jumlah usulan dari masyarakat untuk dimasukkan SKPD adalah  892 

usulan  namun tidak semuanya dapat tercantum dalam SKPD. Misalnya 

dalam  Renja SKPD dinas pendidikan, terdapat 120 usulan dari masyarakat 

melalui perwakilan masing-masing kecamatan, namun  yang tercantum 

dalam SKPD adalah sebesar 81 usulan. Setelah SKPD di setujui dan 

diajukan dalam RAPBD ternyata tidak semua usulan tersebut dapat 

terealisasi. Dari 81 usulan yang dapat teralisasi hanya sebesar 29 usulan 

(36%), hal ini disebabkan karena terbatasnya dana APBD kota Malang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. (sumber dari Bappeda, 

diolah sendiri). Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan bapak 

Moch. Charis selaku salah satu staff Bidang Pendataan, Penelitian dan 

Pengembangan yang menyebutkan bahwa : 

“Tidak semua usulan dari masyarakat dapat direalisasikan karena 

terbatasnya APBD apalagi sejak dikeluarkan keputusan baru dari 

pemerintah pusat tentang besarnya bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat, dimana sekarang besarnya bantuan di dasarkan oleh 

besarnya pendapatan daerah, hal ini jelas berpengaruh terhadap upaya 

realisasi usulan-usulan masyarakat . Pemerintah harus bisa menentukan 

mana kebutuhan yang harus di prioritaskan untuk dimasukkan dalam 

SKPD dan akhirnya dilaksanakan.” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 

2009  pukul 09.00 WIB di kantornya). 



 

2. Banyaknya usulan program yang diajukan sebagai hasil musrenbang tidak 

selalu menjadi dasar bagi instansi (SKPD) dalam menyusun kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan. Hal ini diperkuat dengan penjelasan 

salah satu pegawai Bappeda yang menyebutkan bahwa:  

“Instansi (SKPD) cenderung kurang memperhatikan hasil-hasil 

musrenbang sebagai dasar dalam penentuan prioritas program dan 

kegiatan pembagunan. Musrenbang hanya dipandang sebagai kegiatan 

bermusyawarah sehingga dokumen hasil musrenbang dengan sendirinya 

tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada sanksi khusus yang jelas 

ketika pemerintah daerah tidak merealisasikan hasil-hasil musrenbang.” 

(wawancara pada tanggal 20 Maret 2009 pukul 10.00 WIB dikantornya). 

 

3. Upaya yang diambil dalam Sinkronisasi Kebutuhan antara Masyarakat 

dan Instansi (SKPD) dalam Musrenbang. 

Sinkronisasi kebutuhan antara masyarakat dan instansi (SKPD) dalam 

musrenbang dilakukan dengan cara mempertemukan antara perwakilan 

masyarakat dengan instansi (SKPD) dalam forum SKPD. Dalam forum ini 

perwakilan masyarakat menyampaikan prioritas kegiatan pembangunan (hasil 

Musrenbang Kecamatan) yang kemudian di sinkronkan dengan Rancangan 

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) sebelum akhirnya 

diputuskan sebagai hasil dari Musrenbang Kota. Namun dalam pelaksanaannya  

sinkronisasi kebutuhan antara masyarakat dengan instansi (SKPD) dalam 

Musrenbang mengalami beberapa faktor penghambat, untuk mengatasi faktor 

penghambat tersebut maka perlu dilakukan upaya untuk mengatasinya. Dalam 

mengatasi faktor-faktor penghambat, teradapat dua upaya yang diambil oleh 

Bappeda dan pemerintah Kota Malang yaitu: 

1. Upaya Preventif (Pencegahan). 

a. Dilaksanakan dialog dengan mengundang SKPD dan anggota DPRD untuk 

mendengar langsung usulan dari masyarakat. Seperti yang diutarakan oleh 

Bapak M. Sailendra, ST selaku Kepala Bidang Pendataan, Penelitian dan 

Pengembangan yaitu: 

“Agar perencanaan Program pembangunan dalam forum SKPD tidak 

mengabaikan kebutuhan masyarakat seperti yang sudah dihasilkan dalam 

Musrenbang maka dilakukan dialog langsung antara masyarakat, SKPD 

dan DPRD, misalkan dialog terbuka antara SKPD dengan Pengurus 

Kelembagaan Masyarakat Kelurahan se Kota Malang yang dilaksanakan 



 

di Ruang sidang Balaikota Malang yang membahas tentang 

Musrenbangkel di Kota Malang. Dalam forum tersebut terjadi proses 

antara masyarakat, dinas-dinas dan DPRD. Selain itu, dengan meminta 

dinas dan DPRD mendengarkan usulan dari masyarakat, diharapkan 

mereka bisa menerjemahkan bahasa masyarakat ke dalam bahasa teknis 

anggaran . (wawancara pada tanggal 21 Juli 2009 di kantornya). 

 

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh penjelasan dari salah satu anggota 

SKPD dari Dinas Pendidikan yaitu: 

“ Dengan diadakan dialog langsung diharapkan pemerintah dapat 

mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, selain itu 

dengan adanya dialog langsung tersebut SKPD dan DPRD juga bisa 

menyampaikan informasi tentang rencana pembangunan yang akan 

dilakukan tahun depan sehingga usulan masyarakat bisa disesuaikan 

dengan Renja dari SKPD, sehingga  usulan yang ditolak karena tidak 

sesuai dengan Renja SKPD bisa diminimalisir dan sinkronisasi 

kebutuhan antara Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam 

Musrenbang dapat terealisasi.” ( wawancara pada tanggal 22 juli 2009 di 

kantornya). 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Musrenbang mulai dari 

tata cara, pelaksanaannya dan lain-lain melalui media elektronik yaitu 

internet dengan mengakses situs yang disediakan pemerintah yaitu 

www.kotamalang.go.id atau www.bappedamalang.go.id . Hal ini diperkuat 

oleh penjelasan dari bapak M. Sailendra, ST selaku Kepala Bidang 

Pendataan, Penelitian dan Pengembangan yaitu : 

“ sekarang pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan 

animo masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dengan menyediakan 

Informasi tentang Musrenbang yang dapat diakses pada situs-situs diatas 

sehinga masyarakat dapat mengetahui informasi tentang Musrenbang di 

Kota Malang. Selain itu dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat dan tidak ada alasan lagi bahwa 

masyarakat belum mengetahui tentang Musrenbang.” ( wawancara pada 

tanggal 22 juli 2009 di kantornya). 

 

2. Upaya Kuratif (Penanggulangan) 

a. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang perbedaan antara 

kebutuhan dan keinginan. Upaya ini dilakukan karena sampai saat ini 

masyarakat masih belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan 

sehingga sampai sekarang program yang diusulkan oleh masyarakat 

terkadang masih tercampuraduk antara keinginan dan kebutuhan 



 

masyarakat.  seperti yang disampaikan oleh bapak Moch. Charis selaku staff 

Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan yaitu” 

“Dalam memberikan pengertian kepada masyarakat upaya yang 

dilakukan oleh Bappeda adalah melalui dua mekanisme. Pertama adalah  

dengan cara mengirimkan perwakilan-perwakilan dari Bappeda untuk 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat dari tingkat kecamatan 

sampai kelurahan. Penyuluhan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

para perwakilan masyarakat di balai atau tempat yang disediakan, 

kemudian perwakilan dari Bappeda memberikan penyuluhan kepada 

perwakilan dari msyarakat tersebut. 

Mekanisme ke dua adalah Bappeda mengundang secara terbuka 

perwakilan masyarakat kota malang yang terdiri dari delegasi Kelurahan, 

delegasi Kecamatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama,  perwakilan 

Bappeda, perwakilan SKPD, anggota DPRD Kota Malang  ,perwakilan 

perguruan tinggi dan LSM. Seperti pada tahun ini Bappeda mengundang 

perwakilan masyarakat kota Malang untuk datang ke Skodam Brawijaya 

untuk mengikuti sosialisasi tentang Musrenbang dan memberikan 

pengertian tentang kebutuhan dan keinginan. Dengan langkah ini 

diharapkan masyarakat menjadi lebih faham tentang perbedaan 

kebutuhan dan keinginan sehingga usulan-usulan yang diajukan oleh 

masyarakat adalah  benar-benar yang dibutuhkan bukan keinginan”. 

(wawancara pada tanggal 12 Maret 2009 di kantornya). 

 

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh salah satu anggota SKPD  dari 

Dinas PerindagKop, yaitu: 

“masyarakat saat ini belum bisa menentukan mana yang benar-benar 

kebutuhan dan mana yang hanya keinginan saja,sehingga usulan-usulan 

program cenderung tercampur antara keinginan dan kebutuhan. Oleh 

karena itu masyarakat perlu diberikan pengertian tentang apa yang disebut 

dengan keinginan dan kebutuhan melalui penyuluhan yang dilakukan oleh 

Bappeda dan SKPD ke kecamatan dan kelurahan di kota Malang,  

sehingga masyarakat bisa mengerti mana kebutuhan dan mana keinginan 

dan program yang diusulkan benar-benar bermanfaat bagi semua pihak. 

(wawancara pada tanggal 22 Juli 2009 di kantornya). 

 

b. Adanya Program baru dari pemerintah Kota Malang yaitu pemberian dana 

hibah sebesar 500 juta  untuk masing-masing kelurahan yang dipergunakan 

untuk menyelesaikan masalah di lingkup kelurahan misalkan perbaikan 

gorong-gorong, perbaikan pos Kamling dan lain-lain, sedangkan usulan 

yang masuk ke Musrenbangcam adalah persoalan yang bersifat lintas  

kelurahan. (Musrenbang Kota Malang pada 16 Maret 2009). 

 

 



 

D. Analisa Hasil Penelitian 

1.  pelaksanaan Musrenbang di kota malang 

 Dalam pelaksanaan Musrenbang di kota Malang yang menjadi kendala 

utama sampai saat ini adalah masalah upaya mensinkronkan kebutuhan 

masyarakat instansi (SKPD). sebelum usulan-usulan dari masyarakat disetujui 

sebagai hasil Musrenbang, usulan-usulan tersebut harus disesuaikan dengan 

program dinas melalui forum SKPD yang akhirnya menghasilkan Renja SKPD. 

Namun, Usulan-usulan yang berasal dari masyarakat yang sudah tercover dalam 

Renja SKPD tidak semuanya dapat direalisasikan oleh pemerintah. 

Usulan-usulan dari masyarakat yang tidak terealisasi disebabkan oleh dua 

hal yaitu: Pertama. Terbatasnya dana APBD Kota Malang. Akibat dari banyaknya 

usulan dari masyarakat dan terbatasnya dana APBD sehingga tidak semua usulan 

dari Masyarakat dapat terealisasi, pemerintah harus memilih mana usulan yang 

harus diprioritaskan terlebih dahulu dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. 

Kedua.  Fokus pembangunan tahun 2009. Untuk dinas pendidikan, pemerintah 

lebih memprioritaskan pada pembangunan non fisik misalnya pada peningkatan 

Sumber Daya Manusia baik dari tenaga pendidik maupun pelajar dengan beberapa 

cara yaitu: mengadakan program sertifikasi guru, mengikuti seminar tentang 

pedoman penulisan karya tulis bagi guru, berpartisipasi dalam lomba-lomba baik 

tingkat Kota, Propinsi hingga Nasional dan lain-lain. Untuk Dinas Kesehatan, 

pemerintah juga lebih memprioritaskan pada pembangunan non-fisik seperti 

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, program perbaikan 

gizi masyarakat, penciptaan lingkungan sehat, peningkatan Sumber Daya Manusia 

tenaga kesehatan dan lain-lain. Dan untuk Dinas PerindagKop, pemerintah lebih 

memprioritaskan pada pembangunan fisik, misalnya program pelayanan kegiatan 

perkantoran dan  pemeliharan gedung dan kendaraan dinas. 

  Selain masalah kesulitan dalam mensinkronkan kebutuhan antara 

masyarakat dengan Instansi (SKPD), yang menjadi masalah dalam Musrenbang  

di Kota Malang adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di Kota  

Malang masih tergolong kurang maksimal baik dari masyarakat maupun dari 

aparatur pemerintah. 



 

 Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh beberapa hal yaitu: 

tingkat pendidikan masyarakat yang  masih rendah dan kurang memahami tentang 

pentingnya partisipasi mereka dalam musrenbang, karena dengan berpartisipasi 

aktif mereka dapat menyampaikan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat saat 

ini sehingga pemerintah dapat menentukan program yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Namun, faktor utama bukanlah rendahnya tingkat 

pendidikan di masyarakat melainkan rasa kurang peduli atau meremehkan 

terhadap pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan. 

Sedangkan dari aparat pemerintah adalah  masih ditemukan aparat-aparat 

yang kurang berkompeten dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat 

tentang Musrenbang. Dalam hal ini aparat yang bertugas untuk memberikan 

penjelasan/sosialisasi harus orang yang memiliki keahlian sehingga masyarakat 

dapat memahami tentang musrenbang. 

Menurut Riyadi (2003) dalam bukunya Perencanaan Pembangunan 

Daerah, terdapat beberapa langkah yang dapat digunakan untuk dapat mengajak 

peran serta masyarakat secara penuh dalam pembangunan yaitu melalui jalan : 

a. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan 

diwujudkan melalui upaya pembangunan. 

b. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga advokasi 

masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan 

tersebut. 

c. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan 

berkepentingan, yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan 

pembangunan ini. 

d. Memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta 

dalam proses selanjutnya. 

e. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan 

serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan 

melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait, 

di samping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD. 

f. Mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah 

disepakati. 

g. Melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan 

pengawasan pelaksanaan pembangunan.  

Langkah-langkah diatas dapat diaplikasikan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Hal ini dikarenakan 

partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan merubah 

kedudukan masyarakat yang dulunya hanya sebagai objek pembangunan berubah 



 

menjadi subjek pembangunan sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dalam 

proses perencanaan pembangunan dan merasa lebih dihargai. Dengan melibatkan 

masyarakat secara langsung, pemerintah akan mengetahui kebutuhan dasar apa 

yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Melalui pelibatan masyarakat tersebut, 

kebutuhan masyarakat yang penting tersebut akan terpenuhi dalam waktu yang 

lebih cepat.  

Menurut Siagian (1984) dalam Proses Pengelolaan Pembangunan 

Nasional. Dalam kehidupan bermasyarakat, partisipasi aktif dapat terwujud dalam 

berbagai bentuk, seperti : 

a) Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga 

sosial dan politik yang ada di masyarakat sebagai saluran aspirasinya. 

b) Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi 

dengan tidak menyerahkan penentuan nasibnya kepada orang lain, seperti 

kepada pimpinan dan tokoh masyarakat yang ada, baik yang sifatnya 

formal maupun informal. 

c) Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab 

seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya. 

d) Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e) Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi 

kepentingan bersama yang lebih luas dan lebih penting. 

 

Pada dasarnya, partisipasi masyarakat memiliki bentuk yang bervariasi. 

Namun, berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat kepentingan lain yang dibawa 

oleh para pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam musrenbang. 

Kepentingan tersebut adalah keinginan untuk mendapatkan bagian (dana) yang 

akan didapat melalui usulan program atau kegiatan dan dana tersebut ada yang 

digunakan untuk kepentingan pribadi. Dana yang harusnya digunakan untuk 

pembangunan, ternyata digunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, 

keinginan mereka untuk lebih dikenal oleh masyarakat dan dianggap seseorang 

yang penting oleh masyarakat.  

 

2. Faktor- Faktor yang Menghambat Upaya Sinkronisasi Kebutuhan Antara 

Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam Musrenbang di Kota Malang 

Menurut pendapat yang dikeluarkan oleh Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) dan Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung (DSE), yang dituangkan 

dalam Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah (1999) dan dikutip oleh 



 

Riyadi (2003), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan 

pembangunan daerah meliputi : 

1) Kestabilan politik dan keamanan dalam negeri. 

2) Dilakukan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. 

3) Realistis, sesuai dengan kemampuan sumber daya dan dana. 

4) Koordinasi yang baik. 

5) Top down dan bottom up planning. 

6) Sistem pemantauan dan pengawasan yang terus-menerus. 

7) Transparansi dan dapat diterima oleh masyarakat. 

 

Di sisi lain , Riyadi (2003) berpendapat bahwa terdapat faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah dengan merujuk pada 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembangunan, yaitu : 

1) Faktor Lingkungan 

Lingkungan memang memiliki pengaruh yang kuat terhadap berhasil-

tidaknya program perencanaan pembangunan daerah. Unsur dalam faktor 

lingkungan ini dapat dibagi menurut bidang : 

a) Sosial 

 Kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

program perencanaan pembangunan daerah. 

b) Budaya 

 Faktor budaya yang ada dalam kelompok masyarakat tidak dapat diabaikan 

dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang akan 

diimplementasikan dalam bentuk proses pelaksanaan pembangunan. 

c) Ekonomi 

 Faktor ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap proses 

pembangunan, yang dalam hal ini juga sangat berdampak terhadap proses-

proses awal pembangunan, yakni perencanaan pembangunan. 

d) Politik 

 Keterkaitan faktor politik dan pembangunan terutama dapat dilihat dari 

adanya ideologi yang dianut oleh suatu negara. 

2) Faktor Sumber Daya Manusia Perencana 

Sebagai motor penggerak perencanaan, SDM perencana menjadi sangat 

penting dan bahkan menjadi kunci bagi berhasil-tidaknya proses perencanaan 

pembangunan. Kualitas perencanaan yang baik tercipta oleh SDM yang tepat 

dan berkualitas. 

3) Faktor Sistem yang Digunakan 

Sistem perencanaan maksudnya adalah aturan-aturan atau kebijakan-

kebijakan yang digunakan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu sebagai 

dasar atau landasan pelekasanaan perencanaan pembangunannya. Hal itu bisa 

menyangkut masalah prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan 

keputusan, pengesahan, dsb. 

4) Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi 

Perkembangan ilmu dan teknologi menjadi faktor penting dan berperan 

sangat besar dalam pencapaian pembangunan. 

5) Faktor Pendanaan 



 

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, faktor pendanaan harus 

benar-benar diperhatikan sebagai hal yang penting karena kegiatan ini 

merupakan kegiatan “mahal”. 

 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

terdapat beberapa faktor yang menghambat upaya Sinkronisasi Kebutuhan 

Masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam musrenbang dibedakan dalam dua 

kelompok yaitu: 

 

1. Faktor masyarakat 

a. Masyarakat kurang bisa membedakan antara kebutuhan dan 

keinginan.Kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang berbeda namun 

Sampai saat ini sebagian besar dari masyarakat belum bisa membedakan 

antara kebutuhan dan keinginan sehingga banyak usulan-usulan dari 

masyarakat yang  tercampur aduk antara keinginan dan kebutuhan. hal ini 

di perkuat oleh pendapat dari bapak Moch. Charis selaku staff Bidang 

Pendataan, Penelitian dan Pengembangan yaitu: 

“saat ini masyarakat tidak dapat membedakan antara keinginan dan 

kebutuhan apalagi masyarakat- masyarakat dengan tingkat SDM yang 

rendah contohnya usulan untuk Dinas Kesehatan yaitu refreshing kader 

Posyandu sebanayak 114 orang namun usulan tersebut tidak bisa 

direalisasikan karena lebih cenderung merupakan keinginan daripada 

kebutuhan dan masih banyak usulan-usulan lain yang lebih penting dan 

harus lebih diprioritaskan”. (wawancara pada tanggal 20 Maret 2009 di 

kantornya). 

b.   Program yang diusulkan oleh masyarakat tidak memiliki alasan yang jelas 

sehingga program tersebut tidak dapat dimasukkan dalam Renja SKPD 

karena tujuan dari program tersebut tidak terarah. seperti yang terjadi pada 

usulan dari kelurahan Tunjung Sekar. Kelurahan Tanjung Sekar 

mengusulkan dana pembinaan olahraga kepada dinas pemuda dan olahraga 

(Dispora) untuk 16 klub sepak bola, karena tidak jelas apakah ini klub atau 

SSB maka usulan ini tidak dapat dimasukkan dalam SKPD (sumber 

Musrenbang Kota Malang pada 16 Maret 2009). 

c.  keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan 

akan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan, rendahnya tingkat 



 

pendidikan masyarakat dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih 

kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di “tua”kan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, faktor penghambat yang berasal dari 

masyarakat disebabkan karena faktor sumber daya manusia, tidak semua 

masyarakat kota malang memiliki sumber daya manusia yang tinggi sehingga 

berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat kota malang diantaranya sebagian 

masyarakat tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Menurut 

Ghazali (2008) kebutuhan yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia sehingga 

dapat mencapai kesejahteraan,  bila ada diantara kebutuhan tersebut yang tidak 

terpenuhi maka manusia akan merasa tidak sejahtera atau kurang sejahtera. Dapat 

dikatakan bahwa kebutuhan adalah suatu hal yang harus ada. Sedangkan 

keinginan adalah sesuatu tambahan atas kebutuhan yang diharapkan dapat 

dipenuhi sehingga manusia tersebut merasa lebih puas. Namun bila keinginan 

tidak terpenuhi maka sesungguhnya kesejahteraannya tidak berkurang. 

Selanjutnya, rendahnya SDM mengakibatkan masyarakat kurang mengetahui 

tentang pentingnya partisipasi mereka dalam pengembilan keputusan akibatnya 

apa yang menjadi kebutuhan mereka tidak dapat terwujud dan program yang 

dilaksanakan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Namun rendahnya keterlibatan 

atau partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kota Malang tidak hanya di 

sebabkan oleh rendahnya SDM tapi juga disebabkan oleh: 

• Masyarakat enggan karena usulannya belum tentu dapat mempengaruhi 

proses penganggaran. Usulan yang terdahulu pun belum direalisasikan. 

Jadi merasa percuma saja datang ke musrenbang. 

• Waktu pelaksanaan musrenbang sangat singkat, sehingga masyarakat tidak 

mempunyai kesempatan untuk mengkritisi maupun mengklarifikasi 

usulannya. 

• Masyarakat kurang memahami proses musrenbang  

• Masyarakat kurang menguasai substansi dari program-program yang 

diusulkan oleh dinas-dinas. 

• Pemahaman partisipasi dari pemerintah daerah yang muncul dalam 

musrenbang adalah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus 



 

mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari 

tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi 

• Keengganan pemerintah untuk melibatkan masyarakat karena memerlukan 

waktu yang cukup panjang dan biaya yang relatif cukup besar. 

 

2. Faktor Pemerintah 

a.  Terbatasnya Dana APBD. Karena terbatasnya dana APBD, maka tidak 

semua usulan masyarakat dapat di masukkan dalam Renja SKPD dan 

direalisaikan. Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan bapak 

Moch. Charis selaku staff Bidang Pendataan, Penelitian dan 

Pengembangan yang menyebutkan bahwa : 

“Tidak semua usulan dari masyarakat dapat direalisasikan karena 

terbatasnya APBD apalagi sejak dikeluarkan keputusan baru dari 

pemerintah pusat tentang besarnya bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah pusat, dimana sekarang besarnya bantuan di dasarkan oleh 

besarnya pendapatan daerah, hal ini jelas berpengaruh terhadap upaya 

realisasi usulan-usulan masyarakat . Pemerintah harus bisa menentukan 

mana kebutuhan yang harus di prioritaskan untuk dimasukkan dalam 

SKPD dan akhirnya dilaksanakan.” (Wawancara pada tanggal 20 

Maret 2009  pukul 09.00 WIB di kantornya) 

b. Banyaknya usulan program yang diajukan sebagai hasil musrenbang tidak 

selalu menjadi dasar bagi instansi (SKPD) dalam menyusun kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan. Instansi (SKPD) kurang 

memperhatikan hasil dari Musrenbang sebagai dasar penentuan program-

program yang menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan. Hal ini 

diperkuat dengan penjelasan salah satu pegawai Bappeda yang 

menyebutkan bahwa:  

“Instansi (SKPD) cenderung kurang memperhatikan hasil-hasil 

musrenbang sebagai dasar dalam penentuan prioritas program dan 

kegiatan pembagunan. Musrenbang hanya dipandang sebagai kegiatan 

bermusyawarah sehingga dokumen hasil musrenbang dengan 

sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada sanksi 

khusus yang jelas ketika pemerintah daerah tidak merealisasikan hasil-

hasil musrenbang.” (wawancara pada tanggal 20 Maret 2009 pukul 

10.00 WIB dikantornya). 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara PPN 

atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor : 

0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan 



 

kegiatan musrenbang pada setiap tingkatan terdapat sasaran output yang akan 

dicapai, secara umum output untuk masing-masing tingkatan dalam musrenbang 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

• Musrenbang tingkat kelurahan/desa menghasilkan daftar usulan kegiatan 

pembangunan skala desa/kelurahan yang sudah dikelompokkan 

berdasarkan sumber pendanaan, yaitu alokasi dana desa/kelurahan, 

swadaya, dan melalui SKPD (APBD). 

• Musrenbang tingkat kecamatan menghasilkan daftar usulan kegiatan 

pembangunan skala kecamatan menurut fungsi/SKPD sebagai bahan 

untuk forum SKPD. 

• Musrenbang Kabupaten/Kota menghasilkan daftar prioritas kegiatan 

pembangunan skala kota yang sudah dipilah berdasarkan sumber 

pembiayaan dari APBD kota/kabupaten, provinsi, APBN, dan lainnya. 

• Musrenbang Provinsi menghasilkan daftar prioritas kegiatan pembangunan 

skala provinsi yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari 

APBD provinsi, APBN, dan lainnya. 

Namun, Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa usulan program 

yang diajukan sebagai hasil musrenbang tidak selalu menjadi dasar bagi SKPD 

dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. SKPD 

cenderung kurang memperhatikan hasil-hasil musrenbang sebagai dasar dalam 

penentuan prioritas program dan kegiatan pembagunan. Musrenbang hanya 

dipandang sebagai kegiatan bermusyawarah sehingga dokumen hasil musrenbang 

dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada sanksi khusus 

yang jelas ketika pemerintah daerah tidak merealisasikan hasil-hasil musrenbang. 

Selain itu, masih terjadi dualisme antara proses perencanaan yang melibatkan 

masyarakat dengan proses penganggaran yang sepenuhnya merupakan 

kewenangan pemerintah. Hal ini menyebabkan usulan yang disepakati dalam 

proses perencanaan banyak yang tereduksi di proses penganggaran. Usulan dari 

masyarakat terhenti hanya sampai pada penyusunan RKPD. Proses selanjutnya 

dilakukan oleh panitia anggaran eksekutif, panitia anggaran legislatif, dan masing-

masing SKPD.  Peran masyarakat tidak ada sama sekali dalam proses penyusunan 

dan penetapan anggaran. Hal ini yang menyebabkan usulan dari masyarakat hasil 

musrenbang bisa tidak diperhatikan. Di samping itu, proses penyusunan dan 

penetapan anggaran ini sudah diwarnai oleh kepentingan politik baik dari pihak 

DPRD maupun eksekutif. 



 

Tidak tuntasnya proses partisipasi masyarakat sampai ke tingkat 

perencanaan anggaran menyebabkan masyarakat tidak mengetahui seberapa 

banyak program dalam APBD mengakomodasi hasil-hasil musrenbang. Dengan 

kata lain sering terjadi adanya inkonsistensi antara APBD yang ditetapkan 

pemerintah dengan hasil kesepakatan dalam musrenbang. Hal ini dikhawatirkan 

akan menimbulkan persepsi bahwa pendekatan partisipatif pada akhirnya hanya 

sekedar mobilisasi masyarakat saja untuk melegalkan proses perencanaan 

pembangunan. Oleh sebab itu, perlu pembenahan dalam proses penyelenggaraan 

musrenbang termasuk ketersediaan informasi, waktu, keterwakilan pemangku 

kepentingan dalam pembahasan, kejelasan kriteria dalam penetapan hasil, serta 

pemanfaatan hasil musrenbang secara langsung dalam penetapan prioritas 

kebijakan, program dan kegiatan dalam Renja-SKPD dan RKA-SKPD, dan 

penetapan RAPBD. 

 Selain masalah diatas, faktor penghambat yang berasal dari pemerintah 

yaitu terbatasnya dana APBD, karena terbatasnya dana APBD, pemerintah kota 

dapat meminta bantuan kepada pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Selain 

itu, pemerintah harus lebih teliti dalam memutuskan program-program yang 

direalisasikan, program-program tersebut harus meliputi semua masyarakat, bukan 

program yang hanya menguntungkan pemerintah saja. 

 

3. Upaya yang diambil dalam Sinkronisasi Kebutuhan antara Masyarakat 

dengan Instansi (SKPD) dalam Musrenbang. 

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

menunjukkan bahwa Forum SKPD sebagai wadah untuk mensinkronkan 

kebutuhan antara masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam Musrenbang belum 

berjalan dengan maksimal karena mengalami beberapa faktor penghambat. Dalam 

mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut,  upaya yang dilakukan oleh 

Bappeda dan pemerintah Kota Malang dalam mensinkronkan kebutuhan antara 

masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam musrenbang adalah: 

1. Upaya Preventif (Pencegahan). 

a. Dilaksanakan dialog dengan mengundang SKPD dan anggota DPRD untuk 

mendengar langsung usulan dari masyarakat.  



 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Musrenbang mulai dari 

tata cara, pelaksanaannya dan lain-lain melalui media elektronik yaitu 

internet dengan mengakses situs yang disediakan pemerintah yaitu 

www.kotamalang.go.id atau www.bappedamalang.go.id .  

2. Upaya Kuratif (Penanggulangan) 

a. Memberikan pengertian kepada masyarakat tentang perbedaan antara 

kebutuhan dan keinginan. Upaya ini dilakukan karena sampai saat ini 

masyarakat masih belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan 

sehingga sampai sekarang program yang diusulkan oleh masyarakat 

terkadang masih tercampuraduk antara keinginan dan kebutuhan 

masyarakat.   

b. Adanya Program baru dari pemerintah Kota Malang yaitu pemberian dana 

hibah sebesar 500 juta  untuk masing-masing kelurahan yang dipergunakan 

untuk menyelesaikan masalah di lingkup kelurahan misalkan perbaikan 

gorong-gorong, perbaikan pos Kamling dan lain-lain, sedangkan usulan 

yang masuk ke Musrenbangcam adalah persoalan yang bersifat lintas  

kelurahan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, Bappeda telah melakukan upaya untuk 

mensinkronkan kebutuhan antara masyarakat dengan Instansi (SKPD) dalam 

Musyawarah perencanaan pembangunan, namun dalam pelaksanaannya upaya-

upaya tersebut belum berjalan dengan maksimal misalkan: 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Musrenbang mulai dari 

tata cara, pelaksanaannya dan lain-lain melalui media elektronik yaitu internet 

dengan mengakses situs yang disediakan pemerintah yaitu 

www.kotamalang.go.id atau www.bappedamalang.go.id . Upaya ini dirasakan 

kurang efektif karena tidak semua masyarakat Kota Malang bisa 

menggunakan internet  sehingga informasi ini tidak bisa diketahui oleh 

seluruh masyarakat. Pemerintah dan Bappeda seharusnya lebih variatif dalam 

menggunakan media untuk penyebaran informasi, bukan hanya melalui 

internet saja tapi bisa melalui media lain seperti selebaran dan lain 

sebagainya. 



 

b. program baru dari pemerintah yaitu pemberian dana hibah sebesar 500juta 

untuk masing-masing kelurahan. program ini belum  bisa diketahui apakah 

efektif atau tidak karena baru diterapkan pada tahun anggaran 2009 sehingga 

untuk saat ini belum diketahui hasilnya.  

c. Demikian pula upaya lainnya yaitu pelaksanaan dialog antara masyarakat 

dengan mengundang SKPD dan DPRD juga tidak berjalan dengan maksimal 

karena terkadang pihak yang diundang baik SKPD atau DPRD tidak datang 

dalam dialog tersebut da masyarakat juga terkadang kurang aktif memberikan 

kontribusi, beberapa dari masyarakat hanya datang untuk sekedar untuk 

memenuhi undangan. 

Selain itu, upaya diatas juga belum bisa menyelesaikan semua faktor 

penghambat dalam sinkronisasi kebutuhan antara Masyarakat dengan Instansi 

(SKPD) dalam Musrenbang karena ada faktor penghambat yang belum ada upaya 

penyelesaian baik dari bappeda ataupun pemerintah.Misalkan tidak adanya 

tindakan tegas dari pemerintah terhadap salah satu faktor penghambat yaitu 

Instansi (SKPD) yang kurang memperhatikan hasil-hasil Musrenbang sebagai 

dasar dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan, akibatnya 

banyak dari usulan masyarakat yang tidak terealisasi dengan kata lain sinkronisasi 

kebutuhan antara masyarakat  dengan Instansi (SKPD) belum terlaksana dengan 

maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang sudah dialakukan di Kota Malang, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan, kecamatan 

dan kota yang menjadi kendala samapi saat ini adalah mensinkronkan 

antara kebutuhan masyarakat dengan Instansi (SKPD) serta masalah 

partisipasi masyarakat, dimana partsisipasi masyarakat di Kota Malang 

masih kurang optimal. 

2. Terdapat dua faktor penghambat yang menghambat sinkronisasi kebutuhan 

antara masyarakat dengan instansi (SKPD) dalam Musrenbang di Kota 

Malang yaitu: 

1. Faktor penghambat dari masyarakat. 

2. Faktor penghambat dari pemerintah. 

3. Upaya yang dilakukan oleh Bappeda sebagai upaya sinkronisasai 

kebutuhan antara masyarakat dengan instansi (SKPD) dalam Musrenbang 

di Kota Malang dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Upaya Preventif (pencegahan) 

b. Upaya Kuratif (penanggulangan) 

Namun upaya-upaya tersebut belum bisa menyelesaikan semua 

faktor penghambat karena ada beberapa faktor penghambat yang belum 

ada upaya penyelesaiannya baik dari Bappeda maupun Pemerintah. 

 

B. Saran 

1. Lebih meningkatkan sosialisai kepada masyarakat tentang pentingnya 

partsipasi mereka dan Tata cara dalam Musrenbang mulai dari tingkat 

kelurahan, kecamatan sampai kota dengan menggunakan berbagai media 

bukan hanya lewat internet tapi menggunakan media yang lebih bervariasi 

seperti selebaran,  Radio dan lain sebagainya. 



 

2. penetapan kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas program 

sehingga antara masyarakat dengan instansi (SKPD) dapat terjadi 

sinkronisasi kebutuhan. 

3. Memotong matarantai proses dan dokumen perencanaan yang berlebihan. 

Misalnya, karena substansi RKPD sama dengan KU Anggaran, Strategi 

dan Plafon maka pembuatan dokumen harus bersifat series. Hindari 

praktek pembuatan RKPD yang berbeda dengan KU APBD. 

4. Harus terjadi integrasi antara perencanaan dengan penganggaran. Integrasi 

dapat terjadi melalui dua hal yaitu proses perencanaan dan penganggaran 

dibuat dalam satu peraturan daerah, dan adanya integrasi antara satuan 

kerja yang mengkoordinir perencanaan dengan satuan kerja yang 

menggunakan anggaran. Untuk itu kota malang perlu membuat peraturan 

daerah mengenai tata cara Musrenbang dan RKA-SKPD diatur dalam satu 

Perda 

5. Adanya  monitoring dan evaluasi yang jelas, tidak hanya sebatas pengisian 

dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kegiatan Instansi Pemerintah), 

tetapi juga metode monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada kinerja 

yang dinilai oleh pengguna. Untuk itu pemerintah dibantu dengan tim 

independen yang berasal dari LSM dan perlu melakukan survei kepuasan 

masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan. Selanjutnya 

hasil monitoring dan evaluasi ini dijadikan input bagi proses penyusunan 

RKPD, AKU, Proses Musbangdes, UDKP, forum-forum sektoral, dan 

RKA-SKPD. 

6. Perlu dibentuk kembali kader pembangunan yang berkompeten yang akan 

mewakili masyarakat dalam Musrenbang di tingkat kelurahan, kecamatan 

dan Kota  sehingga Musrenbang berjalan lebih efektif dan optimal. 
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Lampiran 1: Surat rekomendasi penelitian 

 

 

 



 

Lampiran 2: Surat keterangan telah melakukan penelitian 

 

 

 



 

Lampiran 3: Pedoman Wawancara. 

a. Wawancara dengan Bappeda Kota Malang 

1. Bagaimana pelaksanaan musrenbang di kota malang mulai dari tingkat 

kelurahan, kecamatan dan kota? 

2. Kota Malang merupakan salah satu kota besar dengan jumlah penduduk 

yang tinggi. dengan jumlah penduduk yang banyak maka jenis kebutuhan 

khususnya dalam hal pembangunan  bervariasi. adakah kesulitan dalam 

mensinkronkan kebutuhan masyarakat dengan SKPD? 

3. Kelurahan dan kecamatan mana yang tingkat partisipasi tergolong rendah 

dibandingkan daerah lain? 

4. Apa saja faktor-faktor penghambat upaya sinkronisasi kebutuhan  antara 

masyarakat dengan instansi (SKPD) dalam Musrenbang? 

5. Upaya-upaya apa yang diambil Bappeda agar terjadi sinkronisasi 

kebutuhan antara masyarakat dengan SKPD? 

b. Wawancara dengan PMK Kecamatan Sukun. 

1. Bagaimana pelaksanaan Musrenbang di kecamatan sukun? 

2. Apa saja usulan program yang diusulkan dari kecamatan Sukun? 

3. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Musrenbangcam? 

4. Apa saja usulan-usulan yang masuk dan tidak masuk dalam SKPD? 

5. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi fakor penghambat dan 

agar terjadi sinkronisasi kebutuhan antara masyarakat dengan instansi 

(SKPD) dalam Musrenbang. 

c. Wawancara dengan LPMK Kelurahan Bakalan krajan 

1. Bagaimana pelaksanaan musrenbang di kelurahan Bakalan Krajan? 

2. Apa saja Fakor penghambat Musrenbangkel? 

3. Apa saja hasil dari Musrenbang di kelurahan Bakalan Krajan. 

4. Adakah kesulitan untuk mensinkronkan antara kebutuhan dri 

masyarakat dengan SKPD? 

 

 

 



 

Lampiran 4: Dokumentasi Musrenbang. 
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