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Abstrak 

 
Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya adalah forum perencanaan 

pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program 

pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang tercantum dalam beberapa undang-undang dan perda 

terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 

25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 32/2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam praktiknya, forum 

Musrenbang memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Buruknya, salah satu bentuk konflik yang muncul 

adalah model perencanaan ini tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Hal itu dikarenakan sejak awal 

desain Musrenbang masih kental dengan nuansa sentralistis (top-down planning) yang antara lain ditandai 

dengan penyeragaman (uniformity) pendekatan perencanaan di pusat dan daerah, disiplin waktu pelaksanaan 

Musrenbang yang kaku dan cenderung dipaksakan, dan ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dan 

program pemerintah pusat masih cukup tinggi. Disatu sisi, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 

Kota Semarang dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang melibatkan proses 

Musrenbang harus memenuhi prinsip participative, prinsip sustainable, dan prinsip holistic. Kondisi seperti ini 

yang membuat efektivitas Musrenbang patut dipertanyakan. 
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Latar Belakang 

Musyawarah Perencanaan dan 

Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya 

adalah forum perencanaan pembangunan 

formal yang berusaha mempertemukan 

aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan 

program pembangunan dari instansi 

pemerintah. Musrenbang tercantum dalam 

beberapa undang-undang dan perda terkait 

dengan perencanaan pembangunan daerah, 

undang-undang tersebut adalah UU No. 

25/2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, UU No. 32/2004 

tentang Pemerintah Daerah,dan UU No. 

17/2003 tentang Keuangan Negara. 

Di tingkat masyarakat, tujuan Musrenbang 

adalah untuk mencapai kesepakatan tentang 

program prioritas departemen pemerintah 

daerah (Satuan Kerja Perangkat Daerah-

SKPD) yang akan didanai dari anggaran 

tahunan lokal (Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah-APBD) dan dana alokasi desa, 

dan untuk memilih masyarakat dan 

pemerintah perwakilan yang akan menghadiri 

Musrenbang di tingkat kecamatan. pelaksanaan 

perencanaan pembangunan daerah Kota 

Semarang yang didalamnya termasuk 

penyusunan RKPD yang melibatkan 

Musrenbang memenuhi prinsip participative, 

prinsip sustainable, dan prinsip holistic. 
 

Perumusan  Masalah 

Dalam praktiknya Musrenbang memiliki 

sejumlah kekurangan, seperti: i) tidak mampu 

menjangkau seluruh isu strategis pada tataran 

lokal, ii) kinerja koordinasi antarlembaga 

pemerintah dan masyarakat belum terpadu, 

konsisten dan konstruktif, iii) belum adanya 

jaminan pengawalan atas partisipasi 

masyarakat hingga pengambilan keputusan, dan 

iv) sinkronisasi antara alokasi program 

pembangunan dan kebutuhan masyarakat tidak 

sepenuhnya terjamin. Disamping itu 

Musrenbang juga memiliki kelebihan antara 

lain: i) memberikan kepastian kerangka 

institusional bagi perencanaan komprehensif 

yang terpadu dan berjenjang, ii) meningkatkan 

sinergi dan koordinasi diantara perangkat 

pemerintah daerah dan antara pusat dan 

daerah, iii) memberikan peluang yang luas bagi 

partisipasi masyarakat, dan iv) meningkatkan 

efisiensi penggunaan sumber daya daerah. 

Pertanyaan yang mendasar untuk 

dilakukannya penelitian ini adalah 

”Bagaimanakah tingkat efektivitas pelaksanaan 

Musrenbang di Kota Semarang dalam 

perencanaan pembangunan daerah?” 

 

Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari studi ini adalah untuk 

mengevaluasi kinerja pelaksanaan Musrenbang 

Kota Semarang. Adapun beberapa sasaran 

yang ingin dicapai antara lain: 

 Mengidentifikasi kerangka institusional 

pelaksanaan Musrenbang di Kota Semarang 

yang meliputi aturan normatif, prosedur 

dan tata cara pelaksanaan 
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 Mengidentifikasi kesesuaian antara 

program-program pembangunan Kota 

Semarang yang ditetapkan dan kebutuhan 

program-program pembangunan yang 

diusulkan dari bawah (tingkat kelurahan 

dan kecamatan) 

 Menganalisis tingkat kepuasan pemangku 

kepentingan terhadap pelaksanaan 

Musrenbang, khususnya aparatur kelurahan 

dan kecamatan serta masyarakat yang 

terlibat 

 Menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan 

Musrenbang untuk menjawab kebutuhan 

pembangunan Kota Semarang 

 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil analisis penyusun, 2010 

Gambar 1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

Landasan Teori 

Musyawarah Perencanaan dan 

Pembangunan (Musrenbang) pada hakikatnya 

adalah forum perencanaan pembangunan 

formal yang berusaha mempertemukan 

aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan 

program pembangunan dari instansi 

pemerintah. Pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah Kota Semarang yang 

melibatkan Musrenbang dalam rangka 

penyusunan RKPD hingga pendanaan dalam 

APBD, memenuhi tiga prinsip berikut: 

1. Prinsip Partisipatif (Participative) 

Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa 

rakyat atau masyarakat yang akan 

diuntungkan oleh (atau memperoleh 

manfaat dari) perencanaan harus turut 

serta dalam prosesnya. Dengan kata lain 

masyarakat menikmati faedah perencanaan 

bukan semata-mata dari hasil perencanaan, 

tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya. 

 

2. Prinsip Kesinambungan (Sustainable) 

Prinsip ini menunjukkan bahwa 

perencanaan tidak hanya terdiri dari pada 

suatu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga 

menjamin adanya kemajuan terus-menerus 

dalam kesejahteraan dan jangan sampai 

terjadi kemunduran. Juga diartikan 

perlunya evaluasi dan pengawasan dalam 

pelaksanaannya sehingga secara terus 

menerus dapat diadakan koreksi dan 

perbaikan selama perencanaan dijalankan. 

 

3. Prinsip Keseluruhan (Holistic) 

Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah 

dalam perencanaan pelasanaannya tidak 

dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur 

tetapi harus dilihat dari berbagai aspek dan 

dalam keutuhan konsep secara 

keseluruhan. Dalam konsep tersebut/ 

unsur yang dikehendaki selain harus 

mencakup hal-hal di atas juga mengandung 

unsur yang dapat berkembang secara 

terbuka dan demokratis. 

 

Dalam lingkup kecamatan, Musrenbang 

Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan 

para pemangku kepentingan di tingkat 

kecamatan untuk mendapatkan masukan 

mengenai kegiatan prioritas pembangunan di 

wilayah Kecamatan terkait yang didasarkan 

pada masukan dari desa/kelurahan, serta 

menyepakati rencana kegiatan lintas-

desa/kelurahan di kecamatan yang 

bersangkutan. Kerangka hukum Musrenbang 

Kecamatan antara lain adalah Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional,  PP No. 8/2008 Pasal 20 Ayat (1), 

Musrenbang Kecamatan merupakan bagian 

dari rangkaian kegiatan Musrenbang Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Pasal 18 

ayat (4) yang menyebutkan “Musrenbang RKPD 

kabupaten/kota dilaksanakan untuk keterpaduan 

Rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana 

Pembangunan Kecamatan”. Selain itu Peraturan 

Pemerintah No.19/ 2008 tentang Kecamatan 

Pasal 29 ayat (1) menyebutkan, “Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, 

disusun perencanaan pembangunan sebagai 

kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa/ Kelurahan”. Sedangkan 

untuk pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 

berdasarkan pada Pedoman Penilaian dan 

Evaluasi Musrenbang tahun 2007. 
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Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis yang 

terdiri dari 3 (tiga) tahap. Kajian dimulai 

dengan mengidentifikasi kesesuaian program 

yang telah direncanakan dalam Musrenbang 

Kecamatan. Analisis tahap kedua adalah 

mengkaji tingkat kepuasan stakeholder terkait 

dengan pelaksanaan Musrenbang. Selanjutnya 

adalah mengevaluasi efektivitas pelaksanaan 

Musrenbang di Kota Semarang. 

 

 Identifikasi Institusional Pelaksanaan 

Musrenbang Kota Semarang 

Mekanisme pelaksanaan Musrenbang dapat 

diidentifikasi dalam kerangka institutional yang 

merupakan bagan aliran rumusan penyusunan 

program dalam Musrenbang yang dimulai dari 

tingkat RT, RW, kelurahan hingga ke tingkat 

kota. Kerangka institusional pelaksanaan 

Musrenbang di Kota Semarang dapat dilihat 

dari aliran rumusan program Musrenbang. 

Musrenbangcam di Kota Semarang ini 

merupakan peluang terbesar bagi seluruh 

pemangku kepentingan untuk berdiskusi. Hal 

ini terkait dengan peraturan pemerintah Kota 

Semarang yang sangat mendukung, dengan 

mengharuskan keterlibatan SKPD dalam 

Musrenbangcam. Secara normatif, gambaran 

mengenai pemangku kepentingan yang 

seharusnya terlibat dalam  pelaksanaan 

Musrenbangcam sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Pemangku Kepentingan  

Pelaksanaan Musrenbangcam 

 

 Arahan Pembangunan Kota Semarang 

Tahun 2009  

 

Arahan Pembangunan digunakan sebagai 

salah satu acuan dibuatnya perencanaan 

program pembangunan Kota Semarang pada 

tahun tersebut. Berikut arahan pembangunan 

Kota Semarang 2009. 

 Peningkatan pelayanan publik yang salah 

satunya dilakukan dengan Electronic 

Goverment (E-Gov) dan penerapan 

teknologi informasi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat;  

 Peningkatan daya saing daerah guna 

mendorong peningkatan kemampuan 

masyarakat sehingga memiliki kemampuan 

bertahan menghadapi berbagai tantangan; 

 Peningkatan infrastruktur kota ditekankan 

pada peningkatan kualitas, kapasitas 

prasarana kota dan pengembangan wilayah 

pinggiran terutama yang mendukung 

kelancaran arus barang dan jasa, 

meningkatan daya tarik investasi dan 

mendukung aktivitas perekonomian lokal.  

 Peningkatan sumber daya manusia 

pembangunan ditekankan pada  perluasan 

dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan dan kesehatan terutama bagi 

masyarakat yang kurang beruntung 

(miskin).  

 Penanganan rob dan banjir. 

 Penanggulangan kemiskinan. Program 

berbasis pemberdayaan usaha ekonomi 

mikro dan kecil yang bertujuan untuk 

memberikan akses dan penguatan ekonomi 

bagi pelaku usaha mikro dan kecil akan 

diupayakan dalam penanggulangan 

kemiskinan 

 Pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan 

kelestarian lingkungan, berbagai program 

seperti ”Semarang Kotaku Hijau”, Hutan 

Lestari, Program Langit Biru dan lain 

sebagainya telah dicanangkan pada tahun 

2009. 

 

Tinjauan Pencapaian Program 

Perencanaan Pembangunan Kota 

Semarang Tahun 2009 

 

1. Capaian Perencanaan Program 

Pembangunan di Wilayah Studi (Top 

Down) 

RKPD sebagai gambaran rencana program 

pembangunan dan APBD sebagai bentuk 

penilaian capaian program pembangunan itu. 

Capaian program-program tersebut juga 

disesuaikan dengan arahan pembangunan Kota 

Semarang. Indikator capaian program-program 

terkait dengan perencanaan pembangunan 

ketiga kecamatan hanya dilihat sebatas dari 

ada dan tidaknya program yang telah termuat 

dalam RKPD dan didanai dalam APBD.

 

 

 

 

 

 

Sumber: Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Semarang 

SKPD  
se-

Kabupaten 

MUSREN-
BANG  

KECAMATAN 

Arah 
kebijakan 

Pembangunan 
Kota 

Semarang 

Evaluasi 
pelaksanaan 

tahun lalu 

 

Dokumen ke 
Musrenbang 

Kota 

Kelompok 
Masyarakat, LSM, 
Tokoh Masyarakat 

Anggota 
DPRD  Daerah 

Pemilihan 

Camat, Perangkat 
Kecamatan, UPT 

Kecamatan 

Utusan 
Desa/ 

Kelurahan 
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Program perencanaan pembangunan pada tiga 

kecamatan berdasarkan RKPD yang ada, 

secara general memang sudah memenuhi 

capaian yang diinginkan oleh pemerintah. Hal 

ini terjadi karena dalam RKPD maupun APBD 

sudah memiliki tambahan program yang 

merupakan program campur tangan dari 

Kebijakan walikota, Kebijakan DPR, Kebijakan 

SKDP terkait. Selain sudah memenuhi capaian 

yang diinginkan oleh pemerintah, program 

pembangunan yang ada di ketiga kecamatan 

yaitu Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan 

Gunungpati dan Kecamatan Gajah Mungkur 

juga sudah mengacu pada beberapa arahan 

pembangunan Kota Semarang. 

2. Capaian Perencanaan Program 

Pembangunan dari Wilayah Studi 

(Bottom up) 

Capaian usulan Program Perencanaan 

Pembangunan dilihat dari banyaknya usulan 

program yang terealisasi. Dalam hal ini bukan 

sekedar melihat adanya usulan program dari 

kecamatan, namun diiringi dengan potensi dan 

permasalahan yang dimiliki pada setiap wilayah 

studi, apakah program tersebut sudah dapat 

meminimalisasi permasalahan dengan 

mengembangkan potensi yang ada. Adapun 

capaian pada tiap wilayah studi dapat dilihat 

pada tabel 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sinkronisasi Capaian Program Top 

down dan Bottom up 

Secara umum sinkronisasi antar program-

program dengan dua pendekatan yaitu top 

down dan bottom up tersebut diperlukan dalam 

menentukan arahan strategi dan prioritas 

program terkait dengan perencanaan 

pembangunan diketiga kecamatan tersebut. 

Berikut ini merupakan sinkronisasi capaian 

program top down dan bottom up. 

Tabel 2 

Sinkronisasi Capaian Program Top down  

dan Bottom up 

Arahan 

pembangunan 

Kec. Semarang 

Utara 

Kec. Gajah 

Mungkur 

Kec. 

Gunungpati 

Top 

down 

Bottom 

up 

Top 

down 

Bottom 

up 

Top 

down 

Bottom 

up 

Peningkatan 

pelayanan publik 

v    v  

Peningkatan 

daya saing 

daerah  

      

Peningkatan 

infrastruktur 

kota  

v v v v v v 

Peningkatan 

sumber daya 

manusia 

pembangunan 

dan 

Penanggulangan 

Kemiskinan 

v v v v v v 

Penanganan rob 

dan banjir 
v  v  v  

Pelestarian 

Lingkungan 
v v v  v  

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan: 

• Program yang  ada top down tetapi bottom up  

tidak ada atau sebaliknya, mengindikasikan 

program perencanaan pembangunan  terkait 

dengan tiap poin arahan pembangunan 

belum menunjukkan kesinkronan antara 

usulan bottom up dan program top down. 

Tabel 1 

Capaian Program Bottom up 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2010 
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Namun salah satu program yang ada dapat 

saling melengkapi program yang belum ada. 

• Pembangunan yang belum ada sampel 

program baik secara top down maupun 

bottom up menunjukan belum efektifnya 

program-program top down maupun usulan 

bottom up yang ada karena tidak mengacu 

pada arahan pembangunan,sehingga tidak 

dapat saling melengkapi. 

• Jika pada tiap poin arahan pembangunan 

tersebut telah ada program secara top down 

maupun usulan secara bottom up, maka hal 

tersebut menunjukkan kesinkronan  dan 

keefetifan Musrenbang dalam 

mempertemukan aspirasi top down dan 

Bottom up. Program yang sinkron tersebut 

akan masuk dalam RKPD hingga 

penganggaran dalam APBD. 

 

 Analisis Tingkat Kepuasan 

Stakeholder Terkait Pelaksanaan 

Musrenbang 

Tingkat kepuasan stakeholder yang terkait, 

berhubungan dengan tingkat kesesuaian 

program pembangunan Kota Semarang dan 

kebutuhan program-program pembangunan 

yang diusulkan dari bawah, dilihat dari capaian 

kedua pihak (top-down dan bottom-up). Capaian 

kesesuaian akan membuktikan program 

pembangunan yang sudah ditetapkan dan 

apakah usulan program tersebut telah sesuai 

dengan apa yang telah disepakati bersama 

dalam Musrenbangcam. Hal ini mengingat 

bahwa sebenarnya usulan tersebut dijadikan 

sebagai dasar penyusunan Rencana 

Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan 

kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar 

penyusunan RKPD. 

 
Tabel 3 

Tingkat Kepuasan Stakeholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2010 
 

 Analisis Tingkat Efektivitas 

Pelaksanaan Musrenbang 

Tingkat efektivitas pelaksanaan 

Musrenbang perlu diperhatikan karena akan 

berpengaruh pada kualitas hasil perencanaan 

pembangunan pada tahun berikutnya sehingga 

dapat pula berpengaruh pada proses alokasi 

anggaran untuk usulan yang dibahas dalam 

Musrenbang tersebut. Selain itu Efektivitas 

pelaksanaan Musrenbang penting ditinjau agar 

pelaksanaan Musrenbang tidak hanya sebagai 

formalitas saja. Karena dewasa ini muncul 

kecenderungan bahwa pelaksanaan 

Musrenbang tidak dapat dijadikan tolok ukur 

perencanaan yang partisipatif dan 

mengutamakan transparansi (keterbukaan) 

sehingga output dari pelaksanaan Musrenbang 

tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan. 

Jika hal tersebut terjadi, maka akan 

berpengaruh terhadap besaran tingkat 

partisipasi masyarakat dalam Musrenbang yang 

menurun dan tidak sebanding dengan usulan 

serta alokasi anggaran program yang 

semestinya diperlukan dan diperuntukkan 

untuk masyarakat itu sendiri. 

Berangkat dari berbagai kendala tersebut 

di atas, dapat diidentifikasi beberapa faktor 

yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

Musrenbang Kecamatan dalam rangka 

penyusunan RKPD khususnya di Kota 

Semarang antara lain adalah: 

 

1. Tingkat capaian program 

 Pelaksanaan Musrenbang yang efektif dapat 

dilihat dari konsistensi capaian program 

yang berasal dari bottom up hingga top 

down dan keterkaitannya dengan arahan 

pembangunan Kota Semarang. 

  
Tabel 4 

Persentase Capaian Program Top down dan 

Bottom up di Kecamatan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 
  Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2010 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat 

kecenderungan capaian program dengan 

arahan pembangunan Kota Semarang pada 

ketiga kecamatan tersebut didominasi oleh 

program yang berasal dari pendekatan top 

down. Capaian program top down tersebut 

didukung juga didukung oleh pendanaan 

APBD. 
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Dalam penilaian faktor capaian program 

dapat dikatakan masih terjadi tingkatan 

dominasi top down dan belum ada 

kekonsistenan program yang berasal dari 

bottom up yang dibahas dalam Musrenbang 

hingga dapat masuk dalam RKPD dan 

APBD karena seperti yang dapat dilihat 

pada tabel diatas sebagian besar program 

yang berasal dari top down mendapat 

alokasi dana dalam APBD akan tetapi tidak 

semua program yang berasal dari bottom 

up dapat masuk dalam RKPD apalagi 

masuk dalam APBD. 

Tabel 5 

Persentase Capaian Program Top down 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2010 

  

Penyusutan usulan program dalam 

Musrenbang tersebut memperlihatkan 

terjadinya kesenjangan antara model 

perencanaan yang berbasis dari bawah 

(bottom up) dengan top down.  

 

 

 

Sehingga dianggap pelaksanaan 

Musrenbangcam masih belum efektif, 

oleh karena itu perlu adanya pembagian 

proporsi yang jelas antara kebutuhan nyata 

bottom up (masyarakat) dan kebijakan 

pembangunan pemerintah kota Semarang 

agar dapat dipaduserasikan. 

 

2. Tingkat kepuasan stakeholder 

Pada tingkat kepuasan stakeholder, tingkat 

kepuasan top down dipengaruhi lebih 

banyak faktor jika dibandingkan dengan 

tingkat kepuasan bottom up, khususnya 

pada pelaksanaan Musrenbangcam dalam 

rangka penyusunan RKPD. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kepuasan top 

down lebih rendah jika dibandingkan 

dengan bottom up. Walaupun faktor 

pengaruh kepuasan bottom up lebih sedikit, 

namun dampak ketidakpuasan masyarakat 

(bottom up) terhadap pelaksanaan 

Musrenbang itu sendiri lebih besar 

dibanding dengan dampak ketidakpuasan 

top down. Hal tersebut dikarenakan tingkat 

kepuasan bottom up terkait langsung 

dengan tingkat partisipasi masyarakat 

sehingga akan mempengaruhi efektif atau 

tidaknya pelaksanaan Musrenbangcam. 
 

 

 

Dilihat Tingkat kepuasan yang ditunjukan 

pada top down dan bottom up menunjukkan 

bahwa efektivitas pelaksanaan Musrenbang 

di Kota Semarang masih belum dapat 

dikatakan efektif, sehingga perlu adanya 

perubahan untuk peningkatan peran dan 

kualitas stakeholder  (baik top down maupun 

bottom up) dalam Musrenbang Kecamatan. 

Contohnya: pembagian batasan peran dan 

fungsi tiap stakeholder secara jelas sehingga 

tidak terjadi kurangnya keterwakilan 

stakeholder dalam proses Musrenbangcam 

dan tidak ada lagi salah satu pihak yang 

mendominasi. Selain dari stakeholder dapat 

pula dilakukan perbaikan terhadap metode 

dalam pelaksanaan Musrenbangcam itu 

sendiri agar proses dalam pelaksanaan 

Musrenbang tersebut dapat lebih menggali 

aspirasi dan partisipasi masyarakat 

sehingga mereka dapat menyuarakan 

perspektifnya dalam pembangunan daerah. 

 

3. Prinsip Musrenbang 

Belum tercapainya seluruh indikator pada 

ketiga prinsip tersebut, maka dapat 

dikatakan pelaksanaan Musrenbangcam 

belum efektif. 

 

 
 

Tabel 6 

Prinsip Musrenbang di Kecamatan Sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2010 

 



Riptek, Vol.4, No.I1, Tahun 2010, Hal.: 53 - 62 

 

 59 

4. Kualitas usulan Musrenbang 

 

Kualitas usulan musrenbang merupakan 

salah satu bentuk faktor penilaian 

efektivitas pelaksanaan Musrenbang. 

Karena dalam pelaksanaan Musrenbang 

memiliki dua sisi pendekatan program, 

maka dalam kualitas usulan Murenbang ini 

juga akan dibahas dengan dua pendekatan 

tersebut yaitu top down dan bottom up. 

 

a. Kualitas Usulan Musrenbang 

secara Top down 

 

Stakeholder top down disini sudah dirasa 

cukup baik dalam memberikan usulan 

yang berhubungan dengan 

pembangunan daerah. Hal tersebut 

dapat dilihat dari SKPD yang dalam 

pelaksanaan Musrenbang cukup 

memberikan tambahan usulan program 

pembangunan daerah.  Namun 

terdapat juga kekurangan yang dimiliki 

oleh setiap SKPD tersebut yang dapat 

mempengaruhi kualitas usulan program 

dalam Musrenbang yaitu masih kurang 

terintergrasinya program-program 

antar SKPD sehingga program-program 

tersebut terkesan berdiri sendiri 

dengan dibawahi oleh setiap SKPD 

terkait. Padahal tidak menutup 

kemungkinan program-program antar 

SKPD tersebut saling terkait dalam 

sinkronisasi program yang berpayung 

pada satu arahan pembangunan Kota 

Semarang. 

 

b. Kualitas Usulan Musrenbang 

secara Bottom Up  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa pelaku Musrenbang, maka 

sebenarnya kualitas usulan Musrenbang 

secara bottom up dipengaruhi oleh fisik 

lingkungan dan karakteristik 

masyarakat di wilayah itu sendiri.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 7 

Kualitas Usulan Musrenbang  

secara Bottom up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2010 

 

 

 

Berdasarkan kualitas usulan top down 

dan bottom up tersebut, masih belum 

balance dari segi kualitas program yang 

diusulkan sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan Musrenbang 

belum efektif. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan 

Musrenbang Kecamatan di Kota Semarang 

yang dianalisis berdasarkan empat faktor yaitu 

capaian program, kepuasan stakeholder, prinsip 

Musrenbang dan kualitas usulan Musrenbang 

dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 
Tabel 8 

Tingkat Efektivitas  

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Kesimpulan dari beberapa faktor yang 

menjadi indikator efektivitas tersebut tidak 

menyatakan “tidak efektif” melainkan “belum 

efektif”. Hal tersebut dikarenakan beberapa 

poin dalam indikator tersebut belum 

semuanya terpenuhi. Meskipun capaian dan 
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kepuasan top down sudah cukup bagus akan 

tetapi tidak diimbangi dengan kualitas, capaian 

dan kepuasan bottom up sehingga Pelaksanaan 

Musrenbangcam dapat dikatakan belum efektif. 

Selain itu, berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan dengan pendekatan top down dan 

bottom up memberikan pengaruh terhadap 

efektivitas pelaksanaan Musrenbang 

Kecamatan. Hal ini berkaitan dengan 

kedudukan mereka sebagai pelaku dari 

pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Secara 

garis besar pengaruh dari kedua pendekatan 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor 

eksternal dan internal dalam efektivitas 

pelaksanaan Musrenbang. Pendekatan bottom 

up sebagai faktor internal dan top down sebagai 

faktor eksternal. Berikut matriks hubungan 

internal eksternal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendasi 

1. Strategi I : Peningkatan Kemampuan 

Fasilitator dan Informasi dari 

Pemerintah (SKPD) 

Strategi I tersebut berdasarkan pada faktor 

atau kendala yang berasal dari kuadran IV: 

- Sering kali Musrenbang berjalan tanpa 

menghasilkan rumusan yang 

berkualitas, karena ketidakmampuan 

fasilitator untuk menghadirkan ide-ide 

dan menggali aspirasi masyarakat. Oleh 

karena itu pemerintah diharapkan 

meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan fasilitator 

Musrenbang. 

- Melihat dari buku pelatihan fasilitator 

yang diterbikatkan oleh LGSP – USAID 

menyebutkan bahwa fasilitasi bukan 

hanya ilmu tapi sekaligus seni, sehingga 

dibutuhkan fasilitator dengan 

kemampuan dan ketrampilan 

yang baik sehingga pelaksanaan 

Musrenbang berjalan efektif. Berikut ini 

beberapa kriteria fasilitator yang baik: 

 Fasilitator memimpin kelompok 

dengan memberikan kelompok alat 

dan metode untuk menolong 

anggota kelompok belajar produktif 

secara bersama-sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fasilitator harus melepaskan 

kehendak mempengaruhi keputusan 

dan keinginan untuk dilihat sebagai 

“sang ahli”. 

 Fasilitator dapat menciptakan 

perubahan dimana saja. 

 Mempunyai sikap dasar yang 

empati, berpikir positif, minat dan 

percaya 

 Mempunyai ketrampilan dasar yaitu 

seni bertanya yaitu menguasai 

metode ORIK (obyektif, reflektif, 

Tabel 9 
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interpretative dan keputusan), seni 

menggali lebih dalam (probing), seni 

membuat ikhtisar (parafrase), seni 

mengaitkan pernyataan dan 

komentar, seni menyimak, seni 

mengamati (observing) 

 Menggunakan metode workshop 

untuk membangun konsensus 

 Fasilitator yang efektif dapat 

mendorong dialog antara peserta, 

menyediakan struktur dan proses 

untuk kerja kelompok, mendorong 

kelompok untuk mengevaluasi 

sendiri perkembangan dan 

kemajuan kerja. 

- Selain kerangka institusi yang baik, 

perlu juga diimbangi dengan metode 

atau teknis yang terkait dengan 

efektivitas pelaksanaan Musrenbangcam 

seperti metode yang digunakan oleh 

fasilitator. Hal tersebut karena tidak 

dapat memperbaiki mekanisme dalam 

pelaksaan Musrenbangcam tersebut 

(sudah diatur dalam buku pedoman 

pelaksanaan Musrenbangcam). Sehingga 

yang memungkinkan dapat diperbaiki 

adalah tata cara dalam  pelaksanaan, 

kebijakan kepala daerah terkait 

penganggaran. 

- Secara bertahap Pemerintah Daerah 

melakukan sosialisasi mekanisme 

perencanaan pembangunan kepada 

masyarakat, khususnya yang akan 

mengikuti Musrenbang. Kegiatan ini 

bisa berupa pelatihan, simulasi di 

tingkat RT dan RW, mendatangkan ahli 

dsb.  

 

2. Strategi II : Peningkatan Kualitas 

Peran Pemerintah (Setiap SKPD) 

Strategi II melihat pada faktor-faktor yang 

berasal dari kuadran III : 

- Apabila Pemerintah Daerah 

mempunyai komitmen yang utuh 

terhadap kesejahteraan masyarakat, 

maka perhatian terhadap kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat diharapkan 

mendapatkan tempat yang cukup dalam 

penyusunan rencana pembangunan. 

- Agar mampu menggali setiap 

permasalahan secara lintas sektoral, 

diharapkan Musrenbang melibatkan 

semua komponen dinas instansi 

pemerintah secara lengkap dan juga 

masyarakat. 

- Pemerintah Daerah perlu menyusun 

RKPD yang betul mencerminkan 

realisasi kebutuhan masyarakat, 

realisasi untuk dicapai dan secara 

proaktif disosialisasikan kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat 

mengetahui program strategis dan arah 

kebijakan pembangunan Daerah. 

- Perlu melibatkan legislatif, dalam kaitan 

ini kompetensi legislatif sangat 

berperan dalam menentukan prioritas 

pembangunan. Legislatif daerah selama 

ini terlibat dalam penyusun program 

pembangunan daerah hanya pada saat 

penetapan Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Daerah (APBD). Sementara 

pada tahap penyerapan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat, mereka tidak 

terlihat. Dalam kondisi semacam ini, 

kebijakan penetapan anggaran 

pembangunan oleh legislatif sering 

bersifat subyektif, terlalu berfokus pada 

jumlah nominal mata anggaran. Langkah 

yang perlu dilakukan adalah menyusun 

formulasi keikutsertaan pihak legislatif 

dalam kegiatan Musrenbang. 

- Masing-masing SKPD yang terkait 

dengan permasalahan yang dimiliki oleh 

setiap kecamatan tersebut juga harus 

mempunyai bekal pengetahuan dan 

informasi yang cukup terkait dengan 

program yang akan disosialisasikan di 

setiap kecamatan. Dengan demikian 

tidak ada lagi limitasi atau keterbatasan 

pengetahuan dan informasi yang 

dimiliki oleh setiap SKPD tersebut. 

- Masing-masing SKPD seharusnya juga 

mengetahui sedikit banyak tentang 

permasalahan yang dihadapi oleh setiap 

kecamatan sehingga dalam pelaksanaan 

Musrenbangcam tersebut akan 

mencetuskan program-program yang 

tepat sasaran dan dibutuhkan oleh 

masyarakat di kecamatan tersebut. 

- Pemerintah dalam hal ini setiap SKPD 

seyogyanya dapat menerapkan 

transparasi (keterbukaan) dalam 

berbagi informasi dengan masyarakat 

sehingga tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap setiap SKPD akan 

meningkat.  

- Membuat model partisipasi dari best 

practice 

- Pemerintah Daerah hendaknya 

membuat kebijakan atau peraturan 

menganai pengendalian dana diluar 

APBD seperti dana kontingensi agar 

dibahas melalui Musrenbang. 

- Perlunya menyusun instrumen analisa 

untuk mengukur kinerja Musrenbang. 

Sebagai bagian dari pertanggung 

jawaban (akuntabilitas) kepada publik 

untuk menjamin peningkatan kinerja 

program, kegiatan dan proyek dari sisi 

input, proses dan output.  
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3. Strategi III : Peningkatan Kualitas 

Masyarakat 

Strategi III melihat pada faktor yang berasal 

dari kuadran I : 

- Musrenbang hendaknya dapat 

menghasilkan sebuah daftar skala 

prioritas kebutuhan masyarakat, bukan 

sekedar keinginan masyarakat. Dengan 

demikian Musrenbang harus benar-

benar mampu menyeleksi berbagai 

kebutuhan masyarakat dengan 

mempertimbangkan ketersedian dana. 

Apabila RKP sudah disusun, maka 

aparat kelurahan dan kecamatan harus 

konsisten memperjuangkan daftar 

kegiatan prioritas tersebut untuk 

direalisasikan, bukan sekedar menerima 

daftar isian pembangunan yang dibuat 

oleh Pemerintah Kota. 

- Peningkatan kualitas masyarakat dalam 

pelaksanaan Musrenbang dapat 

dilakukan melalui penyuluhan dan 

pemberian informasi terkait dengan 

tata cara, metode, program dan segala 

hal terkait dengan mekanisme 

Musrenbangcam serta perencanaan 

pembangunan daerah. Sehingga 

diharapkan dapat menepis persepsi 

masyarakat yang menganggap bahwa 

Musrenbangcam sekarang ini hanyalah 

ceremonial saja. 

- Pihak masyarakat (bottom up) harus 

lebih aktif dalam pelaksanaan 

Musrenbang dan menggali informasi 

sebanyak-banyaknya mengenai program 

terkait dengan wilayahnya masing-

masing. Ketidakaktifan masyarakat akan 

memungkinkan penyusutan usulan 

program-program yang mereka 

usulkan. 
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