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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF RURAL DEVELOPMENT PLANNING 

CONFERENCE (MUSRENBANGDES) IN PEKON 

WAY PETAI SUBDISTRICT SUMBERJAYA 

WEST LAMPUNG REGENCY 

 

By  

Fadilla Nuari 

 

 

Development planning conference (musrenbang) is a public vehicle important to 

bring stakeholders to understand the issues and problems of regional development 

that aims to resolve the issue of rural development. One of the villages, that 

should be the implementation of musrenbangdes is Pekon Way Petai where in the 

process of planning forums held this, there are lots of interesting phenomena that 

occur, particularly with regard to the involvement of the community and 

stakeholders steps to align its development plan through musrenbangdes. The 

formulation of the problem in this research are: (1) How does the evaluation 

results Musrenbangdes in Pekon Way Petai? (2) What are the factors that 

determine the success in implementation of the Musrenbangdes in Pekon Way 

Petai? 

 

Measures conducted by researchers to conduct research is to look for the way 

petai pekon informants in the surrounding communities, village leaders, 

stakeholders, head LPH, and chairman of the youth to get data research subjects 

that really suit the characteristics of the study subjects. The process of data 

collection was done by interview, observation and documentation. Data analysis 

was performed by means of a qualitative approach. 

 

Results obtained The author of this study that: (1) this Musrenbang seen only a 

formality, because the results of musrenbang not the result of deliberation but 

results peratinnya decisions and those who are interested only. Results 

musrenbang recommended to local governments are not all development activities 

carried out so that they musrenbang results that have not been implemented to 

date. (2) Factors weaknesses of each actor in musrenbang mutual interests and 

insist on maintaining success factor is the existence of laws or regulations 

regarding the implementation musrenbang obviously, a lot of people who support 

musrenbang. 
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ABSTRAK 

 

EVALUASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI PEKON  

WAY PETAI KECAMATAN SUMBERJAYA  

KABUPATEN LAMPUNG BARAT 

 

Oleh 

FADILLA NUARI 

 

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) merupakan 

wahana public yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan 

memahami isu dan permasalahan pembangunan daerah yang bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah pembangunan desa. Salah satu desa yang patut dicermati 

pelaksanaan musrenbangdesnya adalah Pekon Way Petai dimana dalam proses 

penyelenggaraan musrenbang yang dilaksanakan ini, banyak sekali terdapat 

fenomena menarik yang terjadi, terutama berkaitan dengan langkah keterlibatan 

masyarakat dan stakeholders guna menyelaraskan rencana pembangunan melalui 

musrenbangdes. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

hasil evaluasi pelaksanaan Musrenbangdes di Pekon Way Petai? (2) Faktor apa 

yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Pekon Way 

Petai? 

 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian adalah 

dengan cara mencari informan di pekon way petai yakni masyarakat sekitar, 

kepala desa, pemangku, ketua LHP, dan ketua karang taruna untuk mendapatkan 

data subjek penelitian yang benar-benar sesuai dengan karakteristik subjek 

penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif. 

 

Hasil yang diperoleh Penulis dari penelitian ini bahwa : (1) Musrenbang ini 

terlihat hanya sebatas formalitas saja, karena hasil dari musrenbang bukanlah hasil 

musyawarah melainkan hasil keputusan peratinnya dan orang-orang yang 

berkepentingan saja. Hasil musrenbang yang direkomendasikan kepada 

pemerintah daerah tidak semua kegiatan pembangunan dilaksanakan sehingga 

masih hasil musrenbang yang belum dilaksanakan hingga saat ini. (2) Faktor 

kelemahannya masing-masing aktor didalam musrenbang saling bersikeras 

mempertahankan kepentingannya dan Faktor keberhasilannya adalah adanya 

undang-undang atau peraturan yang jelas mengenai pelaksaan musrenbang, 

banyak masyarakat yang mendukung pelaksanaan musrenbang. 

 

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Musrenbangdes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi. Demokrasi adalah 

bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam 

pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Sebagai negara 

demokrasi, Indonesia mengizinkan warga negaranya berpartisipasi, baik secara 

langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan 

pelaksanaan kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak. Demokrasi sendiri 

mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang menjadi bagian penting 

dalam usaha pembangunan. Demokrasi sebagai paham yang memberikan gagasan 

untuk membuat perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh lapisan 

masyarakat sebagai pemberi, pembuat dan pelaku termasuk menjadi sasaran 

utama dalam keberhasilan perencanaannya.  

 

Salah satu indikator terciptanya iklim demokrasi adalah adanya partisipasi aktif 

dan langsung dari rakyat. Artinya rakyat atau warga negara diikutsertakan oleh 

pemerintah dalam pembuatan keputusan. Disinilah peran pemerintah menjadi 

sangat penting untuk menampung aspirasi masyarakat, dan kemudian memproses 

menjadi kebijakan-kebijakan. Hal tersebut menunjukkan adanya kekuatan dan 
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kewenangan masyarakat untuk mempengaruhi suatu keputusan dan kebijakan 

yang berkaitan dengan kepentingan publik.  

 

Sebagai sebuah negara demokrasi, deliberasi yang berarti musyawarah dalam 

pengambilan keputusan mufakat sudah semestinya menjadi jiwa dari kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Deliberasi yang menekankan pada 

hak-hak berbicara yang merata dan pertukaran informasi, memiliki potensi untuk 

meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas dari minat dan partisipasi politik warga. 

Deliberasi publik dianggap sebagai suatu proses politis yang menghasilkan 

jawaban yang lebih baik dalam suatu isu yang kompleks dimana tidak terdapat 

pilihan dan solusi harus diciptakan.  

 

Pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur 

secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat 

elitis, dalam arti pemerintahlah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, 

sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang 

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

 

Penerapan kebijakan desentralisasi pasca reformasi tahun 1999, tidak hanya 

ditandai dengan keotonomian daerah dalam mengelola tata pemerintahannya, 

namun juga berimbas kepada terbukanya peluang partisipasi masyarakat dalam 

segala bidang. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sebagai elemen untuk mencapai 

tujuan kesejahteraan masyarakat, menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam 
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pengelolaan pemerintahan daerah, menjamin terdapatnya transparansi, 

akuntabililitas dan kepentingan umum, serta perumusan program dan pelayanan 

umum yang memenuhi aspirasi masyarakat. Undang-undang tersebut 

diterjemahkan pemerintah pusat maupun daerah dengan berbagai regulasi dan 

tindakan yang mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah serta membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengelolaan pemerintahan daerah.  

 

Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat 

untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui 

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berdasarkan 

Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional yang melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan 

untuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.  

 

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan 

yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan 

serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan 

memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan 

forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan 

perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan 

wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan 

perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan 

kegiatan pasca musrenbang.  
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutanya sering disebut dengan 

musrenbang adalah salah satu upaya menfasilitasi demokrasi tersebut agar 

sepenuhnya menjadi milik rakyat. Dengan kata lain musrenbang sebagai wujud 

demokrasi dalam konteks membuka ruang partisipasi masyarakat bersama-sama 

mengusulkan aspirasi pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada di tengah 

masyarakat.  

 

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 

Pemerintah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 

tentang Perencanaan Desa, musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan 

para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana 

Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. 

Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada 

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa). Setiap 

desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa 

dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang juga menjadi wujud 

dari pelaksanaan kewenangan desa dalam mengelola daerahnya, kewenangan 

tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

 

Musrenbang desa adalah forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh 

lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para 

pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu 

membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara 

memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam 
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maupun luar desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja 

dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) tidak 

berperan atau berfungsi. Karena itu musrenbang juga merupakan forum 

pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan 

pembangunan.  

 

Musrenbang merupakan wahana publik (public event) yang penting untuk 

membawa para pemangku kepentingan (stakeholders) memahami isu isu dan 

permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan 

konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang 

juga merupakan wahana untuk mensinkronisasikan pendekatan “top Down” 

dengan “bottom up” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (communityneed 

assessment) dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment), resolusi 

konflik atas berbagai kepentingan pemerintah daerah dan non government 

stakeholder untuk pembangunan daerah, antara kebutuhan programpembangunan 

dengan kemampuan dan kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan 

berbagai sumber pendanaan pembangunan.  

 

Rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari 

masyarakat yang dilandaskan semangat mensukseskan pembangunan di segala 

bidang. Kegiatan ini berfungsi pula sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan 

harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non 

pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan 

pembangunan berikut anggarannya. Pelaksanaan musrenbang yang berjenjang 

mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga 
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dibawa ke tingkat nasional merupakan kesempatan emas bagi masyarakat untuk 

dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Akan tetapi dalam 

penyelenggaraannya kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas, 

dan masih terbatas pada seremonial dan acara rutin belaka. Peran lembaga daerah 

dalam hal ini pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam forum Musrenbang 

mutlak diperlukan sebagai salah satu usaha menuju pemerintahan daerah yang 

lebih baik.  

 

Dalam musrenbang masyarakat mengemban peran konsolidasi partisipasi, 

agregasi kepentingan, menyampaikan preferensi, memilih wakil, monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan hasil musrenbang. Pemerintah berperan dalam penyediaan 

informasi, memberikan asistensi teknis, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

Adapun DPRD berperan dalam penjaringan aspirasi dan pengawasan.  

 

Partisipasi masyarakat di suatu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan 

daerah seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana daerah 

tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam 

roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus didorong 

baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di 

daerah. Dengan demikian, akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat 

terhadap program-program daerah tersebut.  

 

Akan tetapi, kondisi yang ideal ini belum sepenuhnya terwujud dalam 

pelaksanaan alur perencanaan pembangunan daerah. Fenomena ini dapat dilihat 

dalam analisis Wawan Sobari (2007) yang menyoroti beberapa kelemahan dari 
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pelaksanaan musrembang selama ini, yaitu pertama, partisipasi dalam konteks 

pelaksanaan musrenbang ternyata lebih dipahami sebagai kontribusi masyarakat 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Bukan secara 

komprehensif untuk mempromosikan demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan pembiayaan pembangunan, sehingga 

pemerintah daerah dan DPRD belum bisa menjamin bahwa seluruh usul 

masyarakat dalam musrenbang akan direalisasikan dalam APBD.  

 

Salah satu indikator pembangunan daerah yang paling vital ialah bagaimana 

keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan pembangunan yang ada 

disekitarnya. Partisipasi disini tidak hanya dikaitkan dengan tingkat kehadiran 

masyarakat dalam berbagai bentuk rapat rencana pembangunan yang ada, 

melainkan dikaitkan juga dengan tingkat keaktifan masyarakat dalam hal 

penyampaian aspirasi dan keluhan serta ikut mengawal kegiatan yang akan 

dilakukan di lingkungannya hingga turut serta mengawal proses pembangunan 

yang telah disepakati bersama. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila 

salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, 

swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, musyawarah perencanaan 

pembangunan (musrenbang) juga merupakan forum pendidikan warga agar 

menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.  

 

Memperhatikan indikator syarat keberhasilan Musrenbang berdasarkan Keputusan 

Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang), jelas dinyatakan bahwa informasi merupakan 
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indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Disebutkan 

bahwa informasi yang harus ada adalah informasi yang perlu disediakan untuk 

mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh 

sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar stakeholder dapat mempelajari dan 

merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan, informasi mesti sedemikian rupa 

sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders. 

Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.  

 

Dalam pelaksanaan musrenbang, tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, 

masyarakat, dan swasta) harus dapat berperan dan berfungsi sehingga rencana 

pembangunan yang ada pada musrenbang dapat tercapai dengan baik. Semua 

lapisan masyarakat harus ikut ambil peran dalam kegiatan ini. Musrenbang yang 

bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan 

kemajuan daerah, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber 

pembangunan yang tersedia, baik dari dalam maupun dari luar daerah tersebut.  

 

Salah satu desa yang patut dicermati pelaksanaan musyawarah perencanaan 

pembangunan desa (musrenbangdes) nya adalah Pekon Way Petai Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.Dalam proses penyelenggaraan 

musyawarah perencanaan pembangunan yang dilaksanakan diPekon Way Petai 

ini, banyak sekali terdapat fenomena-fenomena menarik yang terjadi, terutama 

berkaitan dengan langkah pelibatan masyarakat dan stakeholders guna 

menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masingjenjang 

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa 

(musrenbangdes).  
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Fenomena menarik itu antara lain: 

Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat peserta musrenbang terhadap 

perencanaan pembangungan. Sebagaimana wawancara yang dilakukan pada 

tanggal 3 November 2015 kepada Bapak Jalaludin sebagai salah satu peserta yang 

ikut dalam pelaksanaan musrenbang, ia mengatakan bahwa kegiatan tersebut 

hanya ia hadiri karena mendapat undangan sebagai tokoh masyarakat tanpa tahu 

apa itu musrenbang. Hal ini menunjukan bahwa proses musrenbang belum 

diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar peserta. Tidak adapemberitahuan 

secara rinci mengenai bagaimana proses musrenbang, apa yang akan dibahas 

dalam musrenbang, untuk kepentingan apa dan sebagainya.  

 

Yang kedua, proses perencanaan pembangunan belum diawali dengan kegiatan 

pendahuluan untuk mendapatkan data yang valid mengenai potensi, masalah dan 

kebutuhan masyarakat, sehingga usulan yang diajukan dalam musrenbang 

merupakan rumusan elit perwakilan saja tanpa melibatkan kelompok-kelompok 

masyarakat yang ada dilingkungannya (misalnya kelompok tani, kelompok sosial, 

kelompok perempuan, organisasi kepemudaan, kalangan swasta dan lain-lain).  

 

Dalam kegiatan musrenbang ini masih terdapat tidak terakomodirnya kehadiran 

stakeholders penting dalam musrenbang seperti Kader Pembangunan Desa, Tokoh 

Masyarakat, Organisasi Wanita, Tokoh Pemuda dan Organisasi Kepemudaan. Hal 

ini sendiri terlihat dari jumlah daftar undangan yang disebar dalam musrenbang, 

sangat jauh dari daftar hadir yang hanya terisi 10 orang peserta. 
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Tabel 1. Daftar Undangan Musrenbang 

No.  Daftar Undangan Musrenbang 

1 Kepala Pemangku I s/d XII 

2 LHP Se-Pekon Way Petai 

3 LPMP Pekon Way Petai 

4 Kepala Sekolah SDN 1 s/d 4 Way Petai 

5 Kelompok SPP 

6 TP-PKK Way Petai 

7 TPK PNPM-MP 

8 Kelompok Tani 

9 Karang Taruna 

10 Bidan Desa 

11 Tokoh Pemuda 

12 Tokoh Masyarakat 

13 Tokoh Agama 

Sumber : Arsip Desa (Daftar Undangan Musrenbang Tahun 2015) 

Tabel 2. Daftar Hadir Musrenbangdes Pekon Way Petai 

No.  Nama Jabatan 

1 Gusmanudin Peratin 

2 Iskandar Kaur Perencanaan 

3 Surmanah Kaur Umum 

4 Sudarsono Pemangku 12 

5 A. Kodir Pemangku 9 

6 Ersan Pemangku 3 

7 Hulman Pemangku 4 

8 Jumariah   

9 Jalaludin Pemangku 6 

10 Ardian Oktora TPK PNPM 

11     

12     

…     

Sumber :Arsip Desa (Daftar Hadir Musrenbangdes Pekon Way Petai Tahun 

2015) 

 

Selanjutnya, minimnya kegiatan non fisik yang diusulkan dalam musrenbang, 

sehingga proses pemberdayaan masyarakat menjadi terhambat serta lambatnya 

tindak lanjut nyata dari hasil musrenbang, sehingga program/kegiatan yang 

diusulkan setiap tahun hampir sama.  
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Waktu  penyelenggaraanpun sangat pendek, dari data arsip musrenbang tahun 

2015 didapatkan bahwa musrenbang desa Pekon Way Petai dilaksanakan hanya 

sehari pada tanggal 16 Januari pada pukul 13. 00 WIB dan selesai pada waktu 

ashar.Sehingga sulit untuk mendorong timbulnya partisipasi masyarakat yang 

aktif. Sempitnya waktu inilah yang menjadi kendala dalam penyerapan aspirasi 

masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang. Untuk mengatasi hambatan atau 

kendala tersebut, maka perlu dilakukan semacam evaluasi terhadap pelaksanaan 

penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).  

 

Dan yang terakhir terlihat adanya ketimpangan dalam hasil usulan prioritas 

kegiatan pembangunan dalam rekapitulasi usulan kegiatan musrenbang desa 

tersebut, yang membuat usulan tidak merata antar sektor/bidang yang ada. Tidak 

hanya sampai disitu, dari daftar usulan kegiatan yang direkap pada saat 

musrenbang pun hanya beberapa kegiatan yang lulus menjadi daftar kegiatan 

prioritas yang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel 

berikut : 

Tabel 3. Rekapitulasi Usulan Kegiatan Musrenbangdes Pekon Way Petai, 

dan Rekapitulasi Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan 

Sumberjaya 
 

Sektor/Bidang No.  Usulan Kegiatan No.  Kegiatan Prioritas 

1 2 3 4  

Bidang 

Pekerjaan 

Umum 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Lanjutan Pembuatan Beronjong 

Pemangku IV 

1 Lanjutan Pembuatan 

beronjong di Pemangku 

IV 

2 Lanjutan jalan akses jalan BBI ke 

Talang Ogan 

2 Pembangunan jalan akses 

jalan BBI ke Talang Ogan 

3 Rabat beton jalan di Pemangku X 

ke Talang Bayur 

3 Pembangunan jalan 

lingkar pemangku dan 

PSAB 

4 Pemasangan paping beton blok 

pasar 

    

5 Rabat beton dari jalan PPK 

sampai ke Pemangku IX 
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Sektor/Bidang No.  Usulan Kegiatan No.  Kegiatan Prioritas 

1 2 3 4  

  

  

6 Pembuatan Talut Sinar Galuh     

7 Rabat beton jalan lingkar Gunung 

Aji 

    

8 Rabat beton jalan Pemangku III     

9 Rabat beton MI sampai ke Sinar 

Galuh 

    

10 Perbaikan lampu jalan Pemangku 

5 titik, dan penambahan 1 titik 

    

11 Rabat beton jalan Pemangku I 

dan II 

    

12 Pengaspalan jalan ke Lawang 

Agung 

    

Bidang 

Pemerintahan 

Umum 

  

  

  

  

  

  

  

1 Rehab ruang komputer 1 Kenaikan insentif 

aparatur 

2 Pengadaan juru tulis pekon 2 Pengadaan juru tulis 

pekon 

3 Kenaikan insentif perangkat 

pekon 

    

4 Kenaikan insentif LPMP     

5 Seragam dinas aparat pekon     

6 Renovasi nomor rumah 

penduduk 

    

7 Seragam PKK, TP, PICK, Pekon     

8 Pemekaran pekon     

Bidang 

Kesehatan 

  

1 Pemasangan listrik PLN 

PUSKESDES 

    

2 Pengadaan pembangunan gedung 

POSYANDU di Cengkaan 

    

Bidang 

Pertanian, 

Perikanan 

dan 

Perkebunan 

  

1 Pembuatan saluran irigasi 

Pemangku VII s/d Pemangku VII 

1 Pengadaan bibit kambing 

etawa 

2 Pengadaan mesin molen pasca 

panen 

    

3 Kendaraan roda tiga     

4 Pengadaan kambing etawa     

Bidang 

Pendidikan 

  

  

  

1 Pemagaran SDN 1 dan 2 Way 

Petai, pembuatan pintu gerbang 

    

2 Rehap gedung SDN 3 Way Petai     

3 Rehap gedung perpustakaan SDN 

3 Way Petai 

    

4 Pengadaan TK Negeri     

Bidang sosial 

  

1 Peralatan olahraga     

2 Penyemenan lapangan bola volly     

Sumber : Arsip Desa (Rekapitulasi Usulan Kegiatan Musrenbangdes Pekon Way 

Petai, dan Rekapitulasi Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan 

Sumberjaya Tahun 2015) 
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Dari permasalahan diatas tersebut, peneliti tertarik untuk megadakan evaluasi 

terkait pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat yang akan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : 

“Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka peneliti berusaha 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Pekon Way Petai Kecamatan 

Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat? 

2. Faktor apa yang menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Pekon Way Petai 

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mendapat data dan informasi terkait bagaimana pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Pekon Way Petai 

Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, dan hambatan apa yang 
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dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa (Musrenbangdes) tersebut.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu 

Administrasi Negara khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).  

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

untuk melihat kesesuaian pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa (Musrenbangdes) terhadap Undang-Undang Musrenbang 

Desa yang berlaku, dan melihat hambatan apa yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) tersebut.  

3. Sebagai salah satu referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide 

para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah serupa, 

dan menjadi bahan acuan dalam penilaian program pelaksanaan kegiatan 

tersebut.  



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik harus diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi.Sedangkan dari sisi 

masyarakat, yang penting adalah adanya suatu standar pelayanan peblik yang 

menjadi haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga 

bagaimana bentuk layanan itu. Hal ini mengikat pemerintah (negara) sebagai 

pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. 

 

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

sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling 

berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagi 

keputusan yang berlainan. Definisi lain mengenai kebijakan publik lainnya pun 

ditawarkan oleh Carl Friedrich dalam Agustino (2014:7) yang mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkaran tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan 
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tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud.  

 

Pendapat Thomas Dye dalam Sulistio (2013:2) menyatakan bahwa kebijakan 

publik adalah apapun pilihan pemerintahuntuk atau tidak melakukan.Definisi 

tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik menyangkut pilihan yang 

harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. 

 

James Anderson dalam Agustino (2014:7) memberikan pengertian atas definisi 

kebijakan publik dalam bukunya Public Policy Making adalah serangkaian 

kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan 

suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlukan. Konsep kebijakan ini 

menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang 

diusulkan. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang 

merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada. 

 

Menurut Wahab dalam Sulistio (2013:3) kebijakan publik adalah tindakan 

(politik) apapun yang diambil oleh pemerintah (pada semua level) dalam 

menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan sistem 

politiknya. 

 

Sedangkan menurut Sulistio (2013:3) kebijakan publik adalah serangkaian 

keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan oleh institusi publik 

(instansi atau badan-badan pemerintah) bersama-sama dengan aktor elit politik 
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dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan publik demi kepentingan 

seluruh masyarakat. 

 

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan 

beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik (Agustino, 

2014:8). Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada 

tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang 

berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian 

atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan 

yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya 

dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau 

menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang 

sedang dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun 

negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang 

jelas dalam menangani suatu permasalahan. Secara negatif, kebijakan publik dapat 

melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu 

tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut 

keterlibatan pemerintah amat sangat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling 

tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat 

memerintah. 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik diatas, maka disimpulkan 

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat 

mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan 

mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) 
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dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan 

seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah 

baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam 

pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna 

kebijakan agar dipatuhi, hal inisejalan dengan pendapat Easton bahwa kebijakan 

mengandung nilai paksaan secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan. 

 

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

Dalam pembuatan kebijakan terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu 

kebijakan dapat tersusun dan dilaksanakan dengan baik.Kebijakan yang 

dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu nelewati beberapa tahap 

penting.Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan 

kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Dunn 

(2003:22-24) menyebutkan bahwa dalam kebijakan publik, tahap-tahap yang 

dilaluinya adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) 

Penyusunan agenda (agenda setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat 

strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan 

dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan 

dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk 

dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan 

sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah ruang untuk memaknai 

apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik 

dipertarungkan.  



19 

Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan 

mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak 

mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam 

agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan 

diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issuees) sering 

disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem).Policy issues biasanya 

muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah 

tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai 

karakter permasalahan tersebut.  

 

Isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang 

rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. 

Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.Ada beberapa 

kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik, diantaranya: telah 

mencapai tititk kritis tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang 

serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, 

menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat 

dukungan media masa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan 

kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakjat serta menyangkut suatu persoalan 

yang fasionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).  

 

Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi 

dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh 

mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. 
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b. Formulasi Kebijakan (Policy Formulating) 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari 

pemecahan masalah yang terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan 

perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap 

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih 

sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 

 

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan (Policy Adaption) 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar 

pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh 

kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun 

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan 

untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap 

tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. 

Legitimasi dapat dikelola melalui manipulsai simbol-simbol tertentu. Dimana 

melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.  

 

d. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) 

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian 

dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai 

kendala.Rumusan rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja 

berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering 

mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap 
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pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka 

mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-

kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin. 

 

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) 

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, 

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu 

kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 

aksir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan 

demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah 

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah 

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 

 

B. Evaluasi Kebijakan Publik 

 

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Anderson dalam 

Winarno (2012:229) mengemukakan evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai 

kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup 

substansi, implementasi dan dampak merupakan langkah terakhir dalam suatu 

kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang fungsional. 

Evaluasi kebijakan dapat melalui tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, 

program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, 

implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.  
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Menurut Suprapto dalam Sulistio (2013:51) evaluasi kebijakan adalah suatu 

aktifitas yang kompleks serta menuntut adanya ketekunan dan ketelitian yang 

tinggi. Studi evaluasi juga sering diartikan sebagai suatu penilaian aoakah 

aktifitas, perlakuan tertentu, dan intervensi tertentu telah sesuai dan dapat diterima 

oleh standar profesional. Sementara itu menurut Lester dan Stewart dalam 

Agustino (2014:185) berpendapat bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat 

sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah 

kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak 

yang diinginkan.  

 

Sehubungan dengan hal tersebut, Abdul Wahabdalam Sulistio (2013:51) 

mengatakan bahwa bentuk evaluasi kebijakan yang baik adalah jenis evaluasi 

yang mampu mengidentifikasi permasalahan, baik yang terdapat dalam hakekat? 

sifat kebijakan maupun yang terdapat dalam proses pelaksanaa program. Bentuk 

evaluasi yang demikian itu adalah analisis implementasi melalui kelompok-

kelompok sasaran, organisasi-organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan, sumber-

sumber kebijakan, dan kebijakan itu sendiri dapat dinilai dalam suatu proses yang 

dinamik.  

 

Menurut Winarno (2012:229) evaluasi kebijakan ditujukan untuk mengetahui 

apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. 

Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk 

menilai “manfaat” suatu kebijakan. Sedangkan Nugroho (2008:471) menyatakan 

bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana 

keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, 
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sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara 

“haran” dan “kenyataan”. Tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menyalah-

nyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara 

pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah 

bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Nugroho (2005:472) 

evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Tujuannya menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja 

kebijakan.  

b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana 

kebijakan, dan target kebijakan.  

c. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodelogi.  

d. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian.  

e. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan.  

 

Menurut Dunn dalam Nugroho (2005:472), istilah evaluasi dapat disamakan 

dengan penaksiran (apprasai), pemberian angka (rating), dan penilaian 

(assessment). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan 

telah dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan pada 

klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan 

target. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi 

kebijakan publik adalah kegiatan mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu 

kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
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2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan Publik 

Menurut Parson (2008) terdapat dua tipe dalam evaluasi, yakni : 

a) Formative Evaluation 

Palumbo dalam Parson (2008:549-550), mengemukakan bahwa evaluasiformatif 

adalah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang 

diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jau sebuah program 

diimplementasikan dan apa yang bisa meningkatkan keberhasilan implementasi”. 

Fase implementasi membutuhkan evaluasi “formatif” yang akan memonitor cara 

dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik 

yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossi and Freeman 

dalam Parson (2008:550) mendeskripsikan metode evaluasiini sebagai evaluasi 

pada tiga persoalan, yaitu : 

1) Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat; 

2) Apakah penyampaian pelayanan konsisten dengan spesifikasi desain program 

atau tidak; 

3) Sumberdaya apa yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program.  

 

b) Summative Evaluation 

Palumbo dalam Parson (2008:550) mendefinisikan evaluasi sumatif digunakan 

untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan 

dampak terhadap masalah yang ditangani. Evaluasi sumatif berusaha memantau 

pencapaian tujuan dan target formal setelah suatu kebijakan atau program 

diterapkan untuk jangka waktu tertentu. Evaluasi sumatif dilakukan pasca 

implementasi, dimana evaluasi dimaksudkan untuk memperkirakan dan 
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membandingkan dampak dari intervensi terhadap satu kelompok dengan 

kelompok lain.  

 

Sedangkan Anderson dalam Winarno (2012:230) membagi evaluasi kebijakan 

dalam tiga tipe, yaitu : 

1) Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila 

evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan funsional, maka evaluasi 

kebijakan dipandang sebagai kegiatan dan administrator selalu membuat 

pertimbangan-pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-

kebijakan. Program-program, dan proyek-proyek. Pertimbangan-

pertimbangan ini banyak memberi kesan bahwa pertimbangan-pertimbangan 

tersebut didasarkan pada bukti yang terpisah-pisah dan dipengaruhi ideologi, 

kepentingan pada pendukungnya dan kriteria-kriteria lainnya. Evaluasi seperti 

ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang 

berbeda akan menggunakan kriteria-kriteria yang berbeda, sehingga 

kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dan 

kebijakan yang sama.  

2) Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya 

kebijakan atau program-progran tertentu. Tipe evaluasi semacam ini 

berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut : Apakah 

program dilaksanakan dengan semestinya? Berapa biaya? Siapa yang 

menerima manfaat (pembayaran atau pelayanan), dan berapa jumlahnya? 

Apakah terdapat publikasi atau kejenuhan dengan program-program lain? 

Dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini dalam melakukan evaluasi 

dan memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program, 
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maka evaluasi dengan tipe ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai 

kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Evaluasi dengan 

menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan yakni 

kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai 

dampak suatu program terhadap masyarakat.  

3) Tipe ketiga, adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi sistematis 

melihat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk 

mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-

tujuan tersebut telah tercapai. Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat 

dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana 

kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Dengan 

demikian, evaluasi sistematis akan berusaha menjawab petanyaan-pertanyaan 

seperti : Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana 

yang telah ditetapkan sebelumnya? Berapa biaya yang dikeluarkan serta 

keuntungan apa yang didapat? Siapa yang menerima keuntungan dari 

program kebijakan yang telah dijalankan? Dengan mendasar pada tipe-tipe 

pertanyaan evaluatif seperti itu, maka konsekuensi yang diberikan oleh 

evaluasi sistematisadalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran 

tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan-perubahan 

kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para 

pembentuk kebijakan dan masyarakat umum.  

 

Lain halnya dengan Bingham dan Felbinger  dalam Nugroho (2008:478)membagi 

evaluasi kebijakan menjadi empat jenis, yaitu : 
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1) Evaluasi proses, yang memfokuskan pada bagaimana proses implementasi 

suatu kebijakan; 

2) Evaluasi impak, yang memfokuskan pada hasil akhir suatu kebijakan; 

3) Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang 

direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan; 

4) Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan 

evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.  

 

3. Pendekatan-Pendekatan Evaluasi Kebijakan 

Dunn dalam Agustino (2014:189) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan 

evaluasi kebijakan yang menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-

pendekatan tersebut adalah : 

a. Evaluasi Semu 

Evaluasi semu atau pseudo evaluation ialah pendekatan yang menggunakan 

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha untuk menanyakan 

tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil kebijakan terhadap individu, 

kelompok, ataupun masyarakat secara keseluruhan.  

b. Evaluasi Formal 

Evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target yang diumumkan secara 

formal merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan 

program. Tujuan evaluasi formal adalah untuk menghasilkan informasi yang 

valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan 

atas tujuan formal program kebijakan secara deskriptif.  
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c. Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi keputusan teoritis atau decision-theoritic evaluation adalah 

pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif 

untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid 

menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai 

macam pelaku kebijakan.  

 

4. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik 

William Dunn dalam Agustino (2014:188), mengemukakan ada tiga fungsi dari 

evaluasi kebijakan, yaitu : 

a. Evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dipercaya 

mengenai kinerja kebijakan.  

b. Evaluasi kebijakan berfungsi memberikan sumbangan kepada klarifikasi dan 

kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, 

pemilihan nilai dalam mencapai tujuan dan target, tidak didasari oleh 

kepentingan-kepentingan nilai dari kelompok, golongan atau oartai tertentu. 

Karena itu, nilai perlu diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan 

tujuan-tujuan dari target-target yang hendak dicapai.  

c. Evaluasi kebijakan berfungsi untuk memberikan sumbangan pada aplikasi 

metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah 

maupun pada rekomendasi kebijakan.  

 

Sementara Wibawa,dkk dalam Nugroho (2008:477), mengemukakan bahwa 

evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu : 
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a. Eksplanasi 

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat 

suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas 

yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, 

kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.  

b. Kepatuhan 

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para 

pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan 

prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.  

c. Audit 

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-benar sampai ke tangan 

kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.  

d. Akunting 

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan 

tersebut.  

 

5. Langkah-Langkah Evaluasi Kebijakan 

Sementara, Suchman dalam Winarno (2012:233) mengemukakan enam langkah 

dalam evaluasi kebijakan, yakni : 

a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.  

b. Analisis terhadap masalah.  

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.  

d. Pengukuran terhadap tingkatanperubahan yang terjadi.  

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan 

tersebut atau karena penyebab yang lain.  
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f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.  

 

Selain itu, Suchman mengidentifikasi beberapa pertanyaan operasional untuk 

menjalankan riset evaluasi, yakni : 

a. Apakah yang menjadi isi dari tujuan program? 

b. Siapa yang menjadi target program? 

c. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi? 

d. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak (unitary or multiple)? 

e. Apakah dampak yang diharapkan besar? 

f. Bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut tercapai? 

 

Menurut Suchman, dari keseluruhan tahap yang telah dicantumkan di atas, 

mendefinisikan masalah merupakan tahap yang paling penting dalam evaluasi 

kebijakan. Hanya setelah masalah-masalah didefinisikan dengan jelas, maka 

tujuan-tujuan dapat disusun dengan jelas pula. Kegagalan dalam mendefinisikan 

masalah akan berakibat pada kegagalan dalam memutuskan tujuan-tujuan.  

 

C. Model Deliberatif Dalam Pembuatan Keputusan Kebijakan 

 

Aplikasi model alternative dalam pembuatan keputusan kebijakan tergambar 

dalam model deliberatif, yang merupakan gagasan Habermas. Gagasan Habermas 

dalam Tresiana (2015:67) merujuk pada proses komunikasi serta pengambilan 

keputusan (pencapaian konsesnsus) didalam forum-forum proses pengambilan 

keputusan dalam siklus penyusunan kebijakan, dimana para partisipan atau subjek 

(masyarakat) didesak untuk melakukan proses komunikasi secara terbuka, setara 

dan menggunakan pendekatan musyawarah dalam mencapai sebuah kesepakatan 
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yang menghargai opini mayoritas maupun minoritas. Lebih lanjut, praktik dala 

proses publik harus mengedepankan prinsip kesetaraan serta keterbukaan dalam 

proses komunikasinya, agar mampu terselenggara proses musyawarah yang fair. 

Melalui adanya keseimbangan dalam hak dan otoritas baik dari ahli, birokrasi, 

komisi legislatif dan masyarakat dalam forum-forum deliberatif tersebut, maka 

akan tercipta komunikasi yang setara. Misal, saat terdapat satu pihak yang belum 

setuju, katakanlah masyarakat, maka forum proses publik tidak mampu 

dilanjutkan dan sebuah kebijakan publik tidak mampu disahkan oleh pejabat 

berwenang. Dengan demikian, maka akan terdapat keseimbangan relasi 

kekuasaan, yang pada akhirnya akan mendesak orientasi dari para partisipan 

forum untuk mengedepankan kepentingan bersama, atau hal-hal yang lebih luas 

dari self-interest maupun group-interest nya masing-masing.  

 

Habermas dalam Tresiana (2015:67) mengajukan tiga prasyaratkomunikasi atau 

ruang publik. 

a. Pertama, keikutsertaan didalam sebuah diskursus hanya mungkin, jika orang 

mempergunakan bahasa yang sama dan secara konsisten mematuhi aturan-

aturan logis dan semantis dari bahasa tersebut.  

b. Kedua, kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya 

dapat terwujud, jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai 

konsesus yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai 

pribadi-pribadi otonom uang tulus, bertanggungjawab, sejajar dan tidak 

menganggap mereka ini hanya sebagai sarana belaka.  

c. Ketiga, harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum yang 

mengamankan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi. Aturan-aturan 



32 

tersebut harus memastikan bahwa orang mencapai konsesus berkat 

“kesadaranakan argumen yang lebih baik, bukan keterpaksaan karena dipaksa 

aturan”.  

 

Dengan demikian, maka pluralitas yang selama ini dipahami oleh pemerintah 

sebagai sumber perpecahan justru berfungsi sebaliknya.Pluralisme memberikan 

kontribusi dalam proses pembentukan opini dan aspirasi publik. Komunikasi 

seperti ini akan menghasilkan kebijakan (perencanaan pembangunan) yang 

legitimate. Masyarakat yang membudayakan proses legislasi kebijakan (program 

pembangunan) secara demokratis akan dirangsang untuk memobilisasi solidaritas 

sosial yang makin meninggalkan perspektif etnosentris para anggotanya, karena 

dalam setiap komunikasi autentik para partisipan dapat mencapai saling 

pemahaman dengan cara mengambil alih perspektif komunikasinya.  

 

Dalam Tresiana (2015:68) teori tentang demokrasi deliberatif dalam pembuatan 

keputusan kebijakan adalah suatu upaya untuk merekonstruksi proses komunikasi 

dalam konteks negara hukum demokratis. Inilah yang dimaksud dengan 

demokrasi deliberatif. Deliberatif berasal dari kata bahasa latin‘deliberatio’ yang 

berarti konsultasi, musyawarah, ataumenimbang-nimbang. Istilah deliberatif juga 

merupakan term serapan bahasa Indonesia berupa kata „deliberasi‟ yang 

sesungguhnya di Indonesia sendiri adalah terminologi asli, yaitu musyawarah-

mufakat. Gagasan demokrasi deliberatif ini pula yang sekaligus menjadi rujukan 

dalam penelitian. 
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Sebagaimana pernyataan Habermas dalam Tresiana (2015:68), demokrasi 

deliberatif merupakan upaya untuk meningakatkan intensitas partisipasi warga 

negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan 

dan Undang-Undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin 

mendekati harapan pihak yang diperintah. Intensifikasi proses deliberasi lewat 

dikursus publik ini merupakan jalan unutk merealisasikan konsep demokrasi, yang 

dalam term politik disebut dengan ‘regierung der regierten’ (pemerintahan oleh 

yang diperintah) atau dalam istilah administrasi publik dikenal dengan democratic 

governance. Demokrasi deliberatif memiliki makna tersirat, yaitu diskursus 

praktis, formasi opini dan aspirasi politik, serta kedaulatan rakyat sebagai 

prosedur sehingga keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. 

Masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para 

pemegang mandat (eksekutif, legislatif). Inilah yang merupakan kegiatan aktif 

individu dalam masyarakat sebagai warga negara unutk berkomunikasi sehingga 

komunikasi yang terjadi pada level warga itu mampu mempengaruhi pengambilan 

keputusan publik pada level sistem politik. Dalam prakteknya, demokrasi 

deliberatif mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang 

menekankan musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar 

pengalaman diantar para pihak dan warga negara. Partisipasi warga (citizen 

participation) merupakan inti dari demokrasi deliberatif.Kondisi demikian yang 

sesungguhnya dikehendaki dalam pelaksanaan musrenbang desa. 

 

Pola tawaran Habermas dengan suatu asumsi dapat melahirkan produk keputusan 

kebijakan yang berkualiats sebagai bagian konsensus bersama. Pola ini lebih 

membuka ruang dan akses publik, kesetaraan posisi dan relasi otoritas serta 
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menjamin terciptanya strategic colaborative (partnership) semua policy 

stakeholder. Hal lain yang menjadi penguat adalah konsep jejaring kerja aktor 

kebijakan lintas organisasi dan antar lapisan masyarakat yang termaktub didalam 

konsep „networking‟ dari Parson (2006) dalam Tresiana (2015:69).  

 

Pembuatan keputusan deliberatif pada kebijakan selanjutnya oleh Nugroho 

(2008:383) memandangnya sebagai proses model musyawarah, bukan model 

tehnokratik, karena peran pembuat keputusan hanya sebagai fasilitator agar 

masyarakatmenemukan sendiri keputusan kebijakan atas dirinya sendiri. Peran 

pemerintah sebagai legislator daripada “kehendak publik”, sementara lainnya 

sebagai prosesor proses dialog publik agar menghasilkan keputusan publik. 

Dengan demikian, keputusan kebijakan adalah hasil deliberatif dari segenap 

rangkaian proses perumusan, karenanya ada kolerasi antara proses rumusan 

dengan siapa-siapa yang terlibat didalamnya. Dengan kualitas output kebijakan 

yang dihasilkan,hasil keputusan kebijakan deliberatif adalah sebuah keputusan 

yang pro publik (masyarakat), dimana produk keputusan mensyaratkan 

terpenuhinya instrumen-instrumen penunjang dan disusun secara sistematis 

melalui tahapan dan memiliki kriteria nelibatkan publik dalam setiap tahapan 

penyusunannya transparan, jelas tolak ukur keberhasilannya, jelas target dan 

sasaran, jelas dasra hukum, dan antar kebijakan tidak terjadi tumpang tindih 

kebijakan (Tresiana, 2015:69).  

 

Realitas menunjukkan bahwa proses penyusunan keputusan makin lama makin 

menuntut keterlibatan aktor-aktor di luar negara/pemerintah. Tuntutan akan 

kualitas hasil keputusan kebijakan yang semakin tinggi semakin menyadarkan kita 
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bahwa prosesnya sebaiknya melibatkan aktor-aktor yang lebih luas di luar aktor 

yang ada di eksekutif dan legislatif karena mereka (masyarakat, stakeholders) 

diyakini memiliki informasi, pengalaman, dan tacid knowledge yang lebih baik 

daripada aktor-aktor yang selama ini memiliki otoritas yang sah, dengan demikian 

proses kebijakan publik menjadi lebih terbuka dan melibatkan multi-

stakeholdersyang lebih luas. Semakin banyak stakeholders berkompeten yang 

terwakili dalam proses penyusunan keputusan, tentu akan membuat rasionalitas 

kebijakan menjadi semakin baik dalam Tresiana (2015:69) 

 

Hajer, MA & Wagenaar, H dalam Tresiana (2015;69), mengatakan dalam konteks 

deliberatif ini, kebijakan publik sebagai hasil pembuatan keputusan terdefinisi 

sebagai hasil dari interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan dan strategi 

yang kompleks. Dalam konteks ketika negara bukanlah satu-satunya agen 

perumus (planning agency) suatu kebijakan publi, fungsi steering terhadap 

hubungan-hubungan para aktor yang kompleks dalam memformulasikan maupun 

mengambil keputusan tersebut menjadi sangat sentral.Dengan demikian, dalam 

konteks deliberatif ini proses kebijakan publik dan aktor-aktor yang terlibat dalam 

proses pembuatan kebijakan publik kemudian mengalami perubahan. Pemahaman 

konvesional yang menempatkan negara atau pemerintah sebagai aktor tunggal 

dalam proses kebijakan publik bukan hanya tidak sesuai dengan realitas sosial 

yang ada, tetapi juga tidak sesuai lagi dengan proses demokratisasi yang sekarang 

ini sedang berlangsung. Dalam situasi ketika distorsi dalam fungsi representasi 

masih sangat besar, partisipasi kelompok-kelompok stakeholders dalam proses 

kebijakan publik sangat diperlukan. Dengan cara ini, proses kebijakan publik 
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bukan hanya menjadi lebih partisipatif, tetapi tentu dengan sendirinya akan 

menjadi lebih responsif dan akuntabel (Klijn & Koppenjan, 2000).  

 

D. Musrenbangdes 

 

1. Pengertian Musrenbang Desa 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum 

musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk 

menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran 

yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan 

mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 

tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.  

 

Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh 

lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para 

pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu 

membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara 

memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam 

maupun luar desa. (Sumber : Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana 

Pembangunan Desa, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat) 

 

2. Kerangka Hukum Musrenbang Desa 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan 

kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan 

perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Peraturan pemerintah 
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Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa menjabarkan lebih lanjut 

mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah, termasuk kewajiban desa 

untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 

tersebut. Musrenbang sendiri perwujudan dari kewenangan desa dalam mengatur 

daerahnya, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. 

 

3. Tujuan dan Luaran Musrenbang Desa 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang 

Pedoman Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengatur tujuan dan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan musrenbang, yaitu : 

a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan 

keputusan perencanaan (RKPD). 

b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan 

pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan 

dilaksanakan pada tahun rencana. 

c. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan 

pembangunan. 

d. Menfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan 

kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah. 

e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, 

menguatkan proses, menggalang sumber daya yang diperlukan untuk 

mengatasi issu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah. 
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f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan 

issu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah. 

 

Luaran Musrenbang Desa adalah : 

a. Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKPD untuk tahun anggaran yang 

direncanakan; 

b. Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di 

Musrenbang kecamatan; 

c. Daftar nama Tim Delegasi desa yang akan mengikuti musrenbang kecamatan 

(3 orang atau 5 orang; bila 3 orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang 

minimal 2 orang perempuan); 

d. Berita acara musrenbang desa.  

 

4. Prinsi-Prinsip Musrenbang Desa 

Prinsip-prinsip musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan musrenbang, baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. 

Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa benar-benar 

menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka 

menyusun program kegiatan pembangunan desa.  

a. Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, 

perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk 

menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan 

pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk 

mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan 
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menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak 

sependapat.  

b. Prinsip musyawarah. Peserta musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat 

pendidikan , latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial-

ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan 

menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan 

desa di atas kepentingan individu atau golongan.  

c. Prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidakboleh ada individu/kelompok 

yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi 

melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.  

d. Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk 

mendorong individu dan kelompok yang paling diam untuk menyampaikan 

aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan 

generasi muda.  

e. Prinsip anti-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban 

yang sama dalam menjadi peserta musrenbang. Kelompok marjinal dan 

perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan 

tidak boleh dibedakan.  

f. Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrenbang desa dimaksudkan 

untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan 

kelompok atau sektor tertentu saja. Musrenbang desa dilakukan sebagai 

upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara 

utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah 

dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.  
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E. Kerangka Pikir 

 

Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat merupakan 

salah satu desa yang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa 

(musrenbangdes) sebagai wujud sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada 

setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah 

sebagaimana dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan 

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa.  

 

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan 

yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan 

serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses perencanaan 

memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Penyelenggaraan 

musrenbang sendiri meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas 

program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca 

musrenbang.  

 

Rangkaian proses tersebut diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari 

masyarakat yang dilandaskan semangat mensukseskan pembangunan di segala 

bidang. Kegiatan ini berfungsi pula sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan 

harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non 

pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan 

pembangunan berikut anggarannya. Partisipasi masyarakat di suatu daerah dalam 

penyusunan rencana pembangunan daerah seyogyanya dapat menjadi salah satu 
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tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola 

pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahannya.  

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana hasil pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di Pekon Way 

Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan teori 

deliberatif dalam pengambilan keputusan sebagaimana pernyataan Habermas 

dalam (Tresiana, 2015:68), yang menyimpulkan bahwa terdapat tiga poin makna 

yang tersirat dalam teori tersebut, yakni : 

a. Pengaruh : kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan 

keputusan; 

b. Keterbukaan/keterlibatan : perwakilan penduduk, keterbukaan pandangan dan 

nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; 

c. Deliberasi : komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan 

membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, dan gerakan menuju 

konsensus.  

 

Pemilihan teori sendiri dipilih peneliti dikarenakan dalam penelitian yang akan 

dilakukan adalah untuk melihat bagaimana peran dan pelibatan masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan kebijakan yang dihasilkan pada kegiatan 

musrenbang, teori Habermas inilah yang dirasa paling pas digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

Dari evaluasi hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa 

(musrenbangdes) tersebut,akan dilihat pula faktor kelemahan/keberhasilan dalam 
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pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di 

Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.  

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

Pra musrenbang 

Musrenbang 

Pasca Musrenbang 

Evaluasi 

Teori Deliberatif dalam Pengambilan Keputusan  

Habermas dalam (Tresiana, 2015) 

 

a. Pengaruh : kemampuan untuk 

mempengaruhi kebijakan dan pembuatan 

keputusan; 

b. Keterbukaan/keterlibatan : perwakilan 

penduduk, keterbukaan pandangan dan 

nilai-nilai yang beragam, serta 

kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi; 

c. Deliberasi :komunikasi terbuka, akses 

informasi, ruang untuk memahami dan 

membingkai ulang berbagai isu, saling 

menghormati, dan gerakan menuju 

konsensus. 

Faktor kelemahan atau 

keberhasilan dalam pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa 

(Musrenbangdes) di Pekon Way 

Petai Kecamatan Sumberjaya 

Kabupaten Lampung Barat 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong (2011:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati, peneliti memilih penelitian ini karena penelitian 

kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak mengeneralisasi. Hal ini sejalan 

dengan tujuan peneliti dalam melihat bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan 

musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di Pekon Way 

Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. Studi deskriptif 

kualitatif adalah suatu metode untuk menggambarkan suatu gejala-gejala sosial 

atau berusaha mendeskripsikan fenomena sosial tertentu secara terperinci. 

 

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2011:5) penelitian kualitatif juga 

diartikan sebagai jenis penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada.Dalam penelitian kualitatif ini metode yang 

biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokumen (Moleong, 2011:5). 
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B. Fokus Penelitian 

 

Untuk mempertajam penelitian ini, maka dalam penelitian kualitatif perlu 

menetapkan fokus. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal 

lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi 

sosial. Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber 

dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah atau kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan 

dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan dalam studi dan 

pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-

masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang diperoleh akan lebih 

spesifik. 

 

Penelitian ini diarahkan pada : 

Pertama, melihat proses pengambilan keputusan dalam hasil pelaksanaan 

musrenbangdes di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung 

Barat, berdasarkan teori deliberatif dalam pengambilan keputusan sebagaimana 

pernyataan Habermas dalam Tresiana (2015:68), yang menyimpulkan bahwa 

terdapat tiga poin makna yang tersirat dalam teori tersebut, yakni : 

a. Pengaruh : kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan 

keputusan; 

b. Keterbukaan/keterlibatan : perwakilan penduduk, keterbukaan pandangan dan 

nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; 
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c. Deliberasi : komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan 

membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, dan gerakan menuju 

konsensus. 

 

Kedua, setelah mengetahui bagaimana evaluasi hasil pelaksanaan musrenbangdes 

tersebut, akan dilihat pula apa faktor kelemahan atau keberhasilan dalam 

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) di 

Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. 

 

C. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena 

atau peristiwa yang sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka 

mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian 

cara yang baik ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif 

dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam 

menentukan lokasi penelitian (Moloeng, 2011:128). Penelitian ini sendiri 

dilakukan di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung 

Barat, lokasi dipilih dikarenakan peneliti melihat beberapa fenomena menarik 

yang ada pada penyelenggaraan musrenbangdes di lokasi tersebut sebagaimana 

yang telah disebutkan pada latar belakang. Dari lokasi penelitian yang dipilih 

tersebut maka penelitian ini dilakukan pada unit lokasi penelitian yang antara lain 

Kantor Balai Desa Pekon Way Petai dan Kantor Camat Kecamatan Sumberjaya, 

serta pada lingkup Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

 

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder, yaitu : 

 

1. Data Primer 

Menurut Sugiyono (2009:225), sumber primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dan menurut Tresiana (2013:87), data 

kualitatif primer langsung sangat diandalkan dalam metode penelitian kualitatif. 

Data primer sendiri merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan 

atau obyek penelitian. Sumber data ditulis atau direkam.Wawancara dilakukan 

kepada informan yang dipilih, wawancara dilakukan dengan menggunakan 

panduan wawancara mengenai hasil evaluasi pelaksanaan musrenbang desa di 

Pekon Way Petai. Informan yang dipilih merupakan aparat yang berpengaruh dan 

memiliki informasi yang akurat dan terpercaya, serta warga yang menjadi target 

dari pelaksanaan musrenbangdes Pekon Way Petai. 

 

Adapun yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Table 4. Informan Penelitian 

No. Nama Jabatan Keterangan 

1 Gusmanudin Peratin Pekon Way Petai Aparatur Pekon Way Petai 

2 Inal Fauzi 

Anggota LHP (Lembaga 

Himpun Pekon) Aparatur Pekon Way Petai 

3 Hulman Pemangku IV Aparatur Pekon Way Petai 

4 Asminaria Ibu PKK Organisasi perempuan 

5 Isal Hadi Ketua Karang Taruna Organisasi pemuda 

6 Hi. Erwan SH Anggota DPRD Lampung Barat Tokoh masyarakat 

7 Asmirah Ibu rumah tangga 

Masyarakat yang tidak ikut 

musrenbang 

8 I Putu Made Sekretaris Camat Sumberjaya Aparatur Kecamatan 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk 

melemgkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau misalnya melalui orang lain 

atau melalui dokumen-dokumen (Sugiyono, 2009:225). Data sekunder ini 

digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data 

sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka 

mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara 

lain adalah profil desa dan kecamatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana 

Pmbangunan Jangka Pendek Desa (RPJPDes), Rekapitulasi Usulan Kegiatan 

Musrenbang serta referensi-referensi yang menjadi panduan dan arsip 

musrenbang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, 

maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagi berikut : 

 

1. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi dan ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam.Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yamg mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2009:231), wawancara merupakan 
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pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam 

penelitian ini peneliti harus dapat mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui 

sebelum melakukan wawancara agar data uang diinginkan dapat tercapai sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan 

wawancara secara langsung dengan informan mengenai pelaksanaan 

musrenbangdes di Pekon Way Petai. 

 

2. Teknik Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2009:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

seseorang. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan 

arsip-arsip yang ada pada Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat.  

 

3. Teknik Observasi 

Idrus (2009:101), mendefinisikan observasi atau pengamatan merupakan suatu 

aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan 

dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) yang melibatkan peneliti dalam 

kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian ataupun nonpartisipatif dimana 

peneliti tidak perlu terlibat secara langsung dan hanya sebagai pengamat 

independen. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri da orang lain.  

 

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles 

and Huberman (Sugiyono, 2009:244). Miles dan Hubermen mengungkapkan 

bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai 

tuntas. Komponen dalam analisis data : 

 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian 

kemudian penulis tuangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. 

Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan 

difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-

benar berhubungan dengan penelitian yakni evaluasi pelaksanaan musrenbangdes 

Pekon Way Petai. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk 

memudahkan peneliti memahami gambaran serta keseluruhan atau bagian tertentu 

dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa 

yang telah dipahami tersebut.  Batasan yang diberikan dalam penyajian data 

adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.Dalam penelitian ini, penyajian 

data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto, gambar, 

dan sejenisnya. 

 

3. Verifikasi Penyimpulan Data 

Penarikan kesimpulan yaitu dengan melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal penelitian dan selama 

proses pengumpulan data yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Sumber : Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009:247) 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Penarikan 

Kesimpulan 
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G. Teknik Keabsahan Data 

 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menemukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratab, yaitu dalam 

pemeriksaan data menggunakan kriteria : 

1. Derajat Kepercayaan (Credibelity) 

a. Triangulasi 

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain. Ada empat 

macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan 

teori.Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda (Moleong, 2011:330). 

 

b. Kecukupan Referensial 

Kecukupan referensial yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat 

atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis 

dan penafsiran data.Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto da rekaman yang digunakan 

untutk mendukung analisis data. 

 

2. Kebergantungan (Dependability) 

Menurut Sugiyono (2009:277) dalam penelitian kualitatif, pengujian 

kebergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses 
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penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, 

tetapi bisa memberikan data, untuk itu perlu diuji kebergantungannya. Jika proses 

penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak 

reliabel atau dependable. 

 

3. Kepastian (Confirmability) 

Penguji kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji 

kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. 

Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apabila 

hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian. 

 

4. Keteralihan (Transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk 

mnerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dala membuat laporannya 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Menurut Faisal (Sugiyono, 2009:277) apabila pembaca laporan penelitian 

memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya suatu hasil penelitian yang 

diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar keteralihan. 



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat 

 

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Lampung Utara. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Liwa. Saat ini Bupati 

Kabupaten Lampung Barat adalah Drs. Mukhlis Basri dan Wakilnya 

Drs.Hi.Makmur Azhari. Kabupaten ini dominan dengan perbukitan dengan pantai 

di sepanjang Pesisir Barat Lampung. Daerah pegunungan yang merupakan 

punggung Bukit Barisan, ditempati oleh vulkanik quarter dari beberapa formasi. 

Daerah ini berada pada ketinggian 50-> 1000 mdpl. Daerah ini dilalui oleh sesar 

Semangka, dengan lebar zona sebesar ± 20 Km. Pada beberapa tempat dijumpai 

beberapa aktivitas vulkanik dan pemunculan panas bumi. 

 

Geografi dan Pembagian Administratif 

Dengan luas wilayah lebih kurang 3.368,14 km² Setelah pemekaran Kabupaten 

Pesisir Barat atau 10,6 % dari luas wilayah Provinsi Lampung dan mempunyai 

garis pantai sepanjang 260 km. Lampung Barat terletak pada koordinat 4
o
,47',16" 

- 5
o
,56',42" lintang selatan dan 103

o
,35',08" - 104

o
,33',51" Bujur Timur. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/16_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/1991
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lampung_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Liwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Barat
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Demografi 

Hasil Sensus 2010, penduduk Kabupaten Lampung Barat berjumlah 419.037 jiwa 

yang terdiri atas 222.605 jiwa laki-laki dan 196.432 jiwa perempuan. 

Wilayah Lampung Barat berbatasan dengan: 

1. Sebelah Utara: Kab. Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan), 

2. Sebelah Selatan: Kab. Pesisir Barat dan Kab. Tanggamus, 

3. Sebelah Barat: Kab. Pesisir Barat, 

4. Sebelah Timur: Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, dan Kab. Tanggamus. 

 

Sejarah 

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu pemekaran dari Lampung Utara, 

yang beribu kota di Liwa. Pemilihan Liwa sebagai Ibu Kota Kabupaten Lampung 

Barat memang tepat. Beberapa alasan memperkuat pernyataan ini adalah: 

1. Tempatnya strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Lampung Barat, 

sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah Lampung 

Barat oleh pemerintah kabupaten akan relatif efektif 

2. Liwa merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbagai arah yaitu 

Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung sendiri. Tentang asal usul nama 

Liwa, menurut cerita orang, berasal dari kata-kata "meli iwa" (bahasa 

Lampung), artinya membeli ikan. Konon dahulunya Liwa merupakan daerah 

yang subur, persawahan yang luas, sehingga hasil pertaniannya melimpah. 

Liwa juga nama salah satu marga dari 84 marga di Lampung. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung
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Kabupaten Lampung Barat terbagi kedalam 17 Kecamatan, yaitu :   

1. Kecamatan Balik Bukit  

2. Kecamatan Batu Brak  

3. Kecamatan Belalau  

4. Kecamatan Bengkunat   

5. Kecamatan Bengkunat Belimbing 

6. Kecamatan Gedung Surian 

7. Kecamatan Karya Penggawa 

8. Kecamatan Lemong 

9. Kecamatan Ngambur 

10. Kecamatan Pesisir Selatan 

11. Kecamatan Pesisir Tengah 

12. Kecamatan Pesisir Utara 

13. Kecamatan Sekincau 

14. Kecamatan Sukau 

15. Kecamatan Sumber Jaya 

16. Kecamatan Suoh 

17. Kecamatan Way Tenong 

 

B. Gambaran Umum Kecamatan Sumberjaya 

 

Kecamatan Sumberjaya merupakan bagian wilayah Lampung Barat, untuk itu 

dalam rangka melaksanakan Visi dari Lampung Barat yaitu “terwujudnya 

masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang madani, berahlak mulia dan sejatera 

dengan melaksanakan pembangunan, pertanian, perkebunan, kelautan dan 
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parawisata, maka diperlukan adanya konsep program yang mengacu dan 

berpedoman pada rencana strategi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003 – 2004. 

Kecamatan Sumberjaya terdiri dari 15 (lima belas) pekon (14 pekon Definitive 

dan 1 pekon persiapan) dengan luas wilayah 35,646 Ha, dan jumlah penduduk 

48.378 jiwa. Sebagian penduduk sumberjaya bermatapencaharian sebagai petani 

untuk itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat 

perhatian dalam menetapkan arah kebijakan. 

 

Wilayah kecamatan sumberjaya sebelumnya merupakan hutan belantara yang 

termasuk bagian dari wilayah kerajaan/marga kenali (sekarang masuk wilayah 

kecamatan belalau) kemudian datanglah penduduk baru yang berasal dari marga 

balik bukit dan sumatera selatan, tetapi sampai sekarang belum diketahui secara 

pasti kapan penduduk tersebut datang dan membuka hutan belantara. 

 

Penduduk dari marga balik bukit membuka wilayah hutan way tebu yang 

sekarang menjadi desa atau pekon muarajaya I dan muarajaya II. Setelah wilayah-

wilayah ini berkembang dengan pesat maka pasirah kenali dengan upacara adat 

meresmikan wilayah tersebut menjadi marga yang berdiri sendiri, yang berada 

diwilayah way tenong di beri nama marga way tenong sedangkan yang diwilayah 

way tebu diberi nama way tebu. 

 

Perkembangan selanjutnya, Biro Rekontruksi Nasional (BRN) mengadakan 

penelitian didaerah ini apakah ada kemungkinan untuk menempatkan penduduk 

baru yang berasal dari jawa. Atas dasar tersebut pada tahun 1950/1951 dengan izi 

Residen Lampung waktu itu Mr. Gele Harun didatangkanlah penduduk baru yang 
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berasal dari jawa barat (Tasik malaya, Garut, Ciamis, Kerawang, dan sekitarnya) 

rombongan transmigrasi ini dibagi 2 (dua) rombongan yaitu : 

1. Partisan Siliwangi (PS) 

Rombongan ini datang di bawah pimpinan Raden Ama puradireja, dengan 

membuka hutan diwilayah tenong dan way tebu yang sekarang menjadi 

pekon sukajaya, purajaya, purawiwitan, simpangsari, puralaksana. 

2. Loba Membangun (LOBA) 

Rombongan ini berasal dari Kabupaten Tasik Malaya dibawah pimpinan Ban 

Daniji Suja’i, Kanta Atmaja dan Tanu Wijaya dan membuka hutan yang 

sekarang menjadi Pekon Tribudisyukur dan Sukapura. Khusus wilayah Pekon 

Sukapura sampai saat ini masih bersetatus kawasan hutan lindung. Beberapa 

kali telah diusahakan oleh Tokoh Masyarakat Pekon Sukapura dengan 

mendapatkan dukungan dari Pemda setempat sesuai dengan aspirasi 

masyarakat untuk mengusulkan agar Pemda Lampung Barat meng inclave 

hutan lindung yang dimaksud. 

 

Untuk menghindari persengketaan wilayah Way Tebu dan wilayah Way Tenong 

yang semula merupakan wilayah kekuasaan Bukit Kemuning maka diresmikan 

keseluruhan wilayah Way Tenong dan Way Tebu tersebut menjadi wialayah yang 

berdiri sendiri diberi nama “Sumberjaya” oleh Presiden Republik Indonesia 

Bapak Ir. Soekarno, pada tanggal 14 Nopember 1952. Daerah ini dinamakan 

Sumberjaya karena beliau menginginkan wilayah ini sebagai Sumber kejayaan 

diungkapkan didepan para Transmigran Biro Rekontruksi Nasional (BRN). 

Peristiwa bersejarah tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pendirian 

tugu peringatan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Soekarno yang 
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terletak di jalan menuju Way Tebu Kelurahan Tugusari depan Koramil 

Kecamatan sumberjaya. 

 

Dalam perkembangannya penduduk etnis Lampung yang berdomisili di seputaran 

Way Tebu dan bungin saat ini telah menjadi 2 (dua) kelompok adat Sai Batin 

Yaitu : 

1. Kelompok Adat kampung Batin dipimpin oleh Wisnu Wardana gelar 

SUTTAN PERWIRA. 

2. Kelompok Adat kampung Suka Dalom dipimpin oleh Muhammad Bakri, 

gelar SUTTAN SUSUKAN I. 

 

Selain penduduk dari etnis Lampung, Kecamatan Sumberjaya juga dihuni oleh 

penduduk yang berasal dari beberapa suku lain diantaranya Sunda, Serang, Jawa, 

Madura, Semendo, Batak, Padang, Bali dan lain sebagaimana. Suku-suku ini 

tersebar di seluruh daerah dan saling berbaur satu sama lain. 

 

Sejak berdirinya, dari tahun 1952 sampai sekarang kepemimpinan Kecamatan 

Sumberjaya dipimpin oleh beberapa orang Camat. Nama-nama Camat yang 

memimpin Kecamatan Sumberjaya dari tahun 1952 sampai sekarang dapat dilihat 

pada tabel. 

 

Tabel 5. Daftar Nama Camat Sumberjaya dari Tahun 1952 sampai sekarang 

No. Nama Masa Jabatan 

1 2 3 

1 Soehari Alfi 1952 s.d 1953 

2 Sumantri 1953 s.d 1955 

3 Zulkifli AB Qoyum 1955 s.d 1960 

4 Sugoto 1960 s.d 1962 

5 Nurmin S. YS 1962 s.d 1963 

6 Sukardi  1963 s.d 1965 

7 M. Sifah Yasin 1965 s.d 1967 
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No. Nama Masa Jabatan 

1 2 3 

8 M. Tahir 1967 s.d 1969 

9 Chaerul Bahtiar 1969 s.d 1970 

10 A. Kunansun 1970 s.d 1973 

11 Ridwan BA 1973 s.d 1975 

12 Zaenal Abidin 1975 s.d 1979 

13 Drs. Herman Akip 1979 s.d 1982 

14 Drs. Alfia Piagam 1982 s.d 1985 

15 Drs. Sabirin E. 1985 s.d 1988 

16 Ilham Alawi, BA 1988 s.d 1990 

17 Bachtiar Basri, SH 1990 s.d 1995 

18 Drs. M Khotob 1995 s.d 2001 

19 Paksi Marga, SE 2001 s.d 2002 

20 Irhan Zailani, SH 2002 s.d 2005 

21 Mulyono, SH 2005 s.d 2006 

22 Drs. Basis Sabki, MM 2006 s.d 2007 

23 Imtizal, S.Sos 2008 s.d 2009 

24 Yedi Ruhyadi, SP 2009 s.d 2012 

25 Nurhadi Sarwo Susilo, SH 2012 s.d 2013 

26 Amrul Hakim, S,Sos. 2013 s.d sekarang 

 

Hingga pertengahan Tahun 2005, Kecamatan Sumberjaya terdiri dari 14 (empat 

belas) Pekon definitive dan 1 (satu) Pekon Persiapan, antar lain : Simpang Sari, 

Way Petai, Sukapura, Sukajaya, Sindang Pagar, Tribudisukur, Purajaya, 

Purawiwitan, Muarajaya I, Muarajaya II, Ciptawaras, Gedung Surian, Puramekar, 

Trimulyo dan Mekar Jaya (Persiapan). 

 

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005, Pekon 

Simpang Sari dipecah menjadi 2 (dua) bagian menjadi Kelurahan Tugusari 

(Induk) dan Pekon Simpang Sari. Peresmian Kelurahan Tugusari dilakukan oleh 

Bapak Bupati Lampung Barat waktu itu (Bapak Ir. ERWIN NIZAR T) pada hari 

Rabu tanggal 29 juni 2005. Oleh sebab itu, sejak bulan Juni tahun 2005 

Kecamatan Sumberjaya terdiri dari 14 (empat belas) Pekon definitif, 1 (satu) 

pekon persiapan dan 1  (satu) Kelurahan. 
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Jumlah Pekon dan Kelurahan ini tidak berubah hingga pertengahan tahun 2006. 

Namun pada Tanggal 14 Agutus 2006 Kecamatan Sumberjaya dimekarkan 

menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu : Kecamatan Sumberjaya (induk) dan 

Kecamatan Gedung Surian (Pemekaran konsekuensi dari pemekaran ini 

Kecamatan Sumberjaya terdiri dari 10 (sepuluh) Pekon definitif yaitu Muarajaya 

I, Muarajaya II, Purajaya, Purawiwitan, Tribudisyukur, Simpang Sari, Sukapura, 

Way Petai, Sukajaya dan Sindang Pagar dan 1 (satu) Kelurahan Tugusari. 

 

Melalui Perda No. 02 Tahun 2010 kembali beberapa Pekon di Kecamatan 

Sumberjaya mengalami pemekaran yakni Pekon Tribudisyukur, Purajaya, 

Purawiwitan, Muara Jaya I dan Muara Jaya II. Atas pemekaran Pekon tersebut 

bertambahlah Pekon di Kecamatan Sumberjaya menjadi 10 (Sepuluh) Pekon 

definitif, 1 (satu) Kelurahan dan 5 (lima) Pekon Pemekaran yaitu Tribudimakmur 

Pemekaran dari Pekon Tribudisyukur, Tugumulya Pemekaran dari Pekon 

Purawiwitan, Cipta Mulya Pemekaran dari Purajaya, Muara Baru Pemekaran dari 

Pekon Muara Jaya I dan Sinar Luas Pemekaran dari Pekon Muarajaya II. 

 

Kemudian pada Tanggal 19 Juli 2010, Kecamatan Sumberjaya resmi berpisah 

dengan Pekon yang dimekarkan, meliputi Pekon Tribudisyukur, Tribudimakmur 

(Pekon Pemekaran), Purajaya, Cipta Mulya (Pekon Pemekaran), Purawiwitan, 

Tugu Mulya (Pekon Pemekaran), Muarajaya I, Sinar Luas (Pekon Pemekaran), 

Muara Jaya II dan Muara Baru (Pekon Pemekaran), yang tergabung dalam 

Kecamatan Pemekaran yakni Kecamatan Kebun Tebu yang resmi dimekarkan 

Oleh Bupati Lampung Barat, setelah itu Kecamatan Sumberjaya terdiri dari 1 
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(satu) Kelurahan yakni Kelurahan Tugusari dan 5 (lima) Pekon terdiri dari Pekon 

Sukapura, Way Petai, Simpangsari, Sukajaya dan Sindang Pagar. 

 

Visi dan Misi Kecamatan Sumberjaya 

Visi 

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah 

akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, 

inisiatif serta produktif. 

 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan 

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. 

 

Visi dari Kecamatan Sumberjaya adalah : 

“Dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Lampung Barat yang 

sejahtera dan berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa, Kecamatan 

Sumberjaya yang mempunyai potensi di bidang perikanan dan perkebunan” 

 

Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat 

terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan 

seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan 

program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang 

dari visi yang telah ditetapkan tersebut. 

Kecamatan Sumberjaya mempunyai Misi : 
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1. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan Kecamatan 

2. Menyelenggarakan Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Pekon 

3. Menyelenggarakan Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah 

4. Menyelenggarakan Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan 

 

Program Unggulan Kecamatan Sumberjaya 

Program Unggulan Kecamatan Sumberjaya adalah Peningkatan Pendapatan hasil 

Daerah (PAD) dari sektor Ekonomi dan sektor perkebunan. 

 

C. Gambaran Umum Pekon Way Petai 

 

Pekon Way Petai dahulunya adalah hutan belantara. Konon menurut cerita 

penduduk Pekon Way Petai ini berasal dari Penduduk Semendo Lembak yang 

merupakan penduduk pindahan dari Muara Dua, Pekon Way Petai sudah mulai 

ramai dihuni kurang lebih sejak tahun 1944. Penduduk Way Petai terdiri dari 

beberapa suku, diantaranya yaitu : Semendo, Jawa, Sunda, Padang, Lampung, 

Komering, Batak dan masih banyak lagi. Mayoritas penduduknya adalah 

penganut agama islam. 

 

Batas wilayah Pekon Way Petai 

Sebelah Utara   : Sukapura dan Banjit 

Sebelah Selatan  : Simpangsari 

Sebelah Timur  : Tugusari 

Sebelah Barat  : Sindang Pagar 
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a. Geografis 

Pekon Way Petai merupakan salah satu dari 6 (enam) pekon di Kecamatan 

Sumberjaya yang terletak 2 Kilometer ke arah timur dari pusat kecamatan, Pekon 

Way Petai mempunyai luas wilayah kurang lebih seluas 4.250 Ha, dengan rincian 

berdasarkan penggunaannya sebesar 3.488,20 Ha. 

 

Pekon Way Petai sendiri mempunyai iklim sebagaimana pekon dan daerah lain di 

Indonesia, yakni mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut 

mempengaruhi langsung terhadap pola tanam yang ada di Pekon Way Petai ini. 

 

b. Jumlah Penduduk 

Pekon Way Petai mempunyai jumlah penduduk 5014 jiwa yang terdaftar dan 

tersebar dalam 12 Pemangku, dengan perincian sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Pekon Way Petai 

Pemangku Jumlah Jiwa 

1 396 

2 725 

3 456 

4 617 

5 548 

6 448 

7 188 

8 328 

9 268 

10 433 

11 286 

12 328 

 

c. Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Pekon Way Petai adalah sebagai berikut : 

Tabel 7. Tingkat Pendidikan 

Pra Sekolah SD SMP SLTA SARJANA 

505 807 168 113 45 
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d. Mata Pencaharian 

Karena Pekon Way Petai merupakan Pekon Pertanian, maka sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Data lengkapnya sebagai 

berikut : 

Tabel 8. Mata Pencaharian 

Petani Pedagang PNS Buruh 

1434 43 25 857 

 

e. Pola Penggunaan Tanah 

Penggunaan tanah di Pekon Way Petai sebagian besar diperuntukan sebagai tanah 

pertanian. 

 

f. Pemilikan Ternak 

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Pekon Way Petai adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 9. Pemilikan Ternak 

Ayam/Itik Kambing  Sapi Kerbau Lain-lain 

825 190 20 4   

 

g. Sarana dan Prasarana Desa 

Kondisi sarana dan prasarana umum Pekon Way Petai secara garis besar adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 10. Sarana dan Prasarana Desa 

Balai Pekon  Pasar Masjid Sekolahan 

1 1 10 9 
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Visi, Misi, Kebijakan dan Strategi 

Visi 

Visi dari Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat 

adalah: 

“Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri, dengan meningkatkan Hasil Pertanian 

dan Peternakan, untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pekon Way Petai”. 

 

Sedangkan misi dari Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat adalah: 

1) Meningkatkan Produksi Pertanian dan Peternakan Masyarakat 

2) Mendorong Kemandirian 

3) Menjadikan Pekon Way Petai sebagai Pemasok Hasil Pertanian dan 

Peternakan diKecamatan Sumberjaya 

4) Memberdayakan Potensi yang ada di Pekon Way Petai secara Optimal 

 

Kebijakan 

Dalam menunjang keberhasilan Pembangunan, Pertanian dan Peternakan di Pekon 

Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat, maka arah 

kebijakan adalah : 

a. Peningkatan Ekonomi Masyarakat 

Kebijakan ini diarahkan untuk : 

1) Meningkatkan pendapatan masyarakat 

2) Mengembangkan usaha agribisbis 

3) Mengusahakan kesejahteraan masyarakat 

4) Meningkatkan kesehatan masyarakat 
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b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Kebijakan ini diarahkan untuk : 

1) Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Pertanian 

dan Peternakan 

2) Melestarikan budaya gotong-royong 

3) Mengacu pembangunan di Pemangku pekon 

c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 

1) Memberdayakan masyarakat dalam usaha pembangunan ekonomi 

masyarakat 

2) Pemberdayaan lembaga sosial masyarakat untuk menunjang pembangunan 

3) Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 

 

Strategi 

Program Pekon Way Petai dilaksanakn dengan mengacu pada strategi-strategi 

yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

a. Menetapkan Pekon Way Petai sebagai sentra pengemban hasil pertanian dan 

peternakan. Fokus pengembangan yaitu pada komoditi kopi, sayuran da 

ternak. Yang memiliki keunggulan kooperatif dan dapat diandalkan untuk 

dapat bersaing dengan pekon lainnya dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

b. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan pekon. 

1) Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi 

masyarakat 

2) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan 

3) Peningkatan peran masyarakat melalui peduli kesehatan 
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4) Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai 

religius 

c. Menetapkan prioritas pengembangan pekon 

1) Pengembangan pekon diarahkan pada infrastruktur pedesaan 

2) Pembangunan sarana dan prasarana umum 

3) Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi 

 

Tabel 11. Daftar Nama Kepala Pekon Way Petai adalah sebagai berikut : 

No. Nama Masa Jabatan 

1 M. Yusup 1944 s.d 1961 

2 Mansur Aripin 1961 s.d 1965 

3 Sidi 1965 s.d 1966 

4 Murahali 1965 s.d 1968 

5 Hi. M. Thalib. DA 1968 s.d 1990 

6 Salbani HS 1990 s.d 1999 

7 Ujang Suparnawi 3 s.d 17 November 1999 

8 Hi. Nawawi Thalib. BA 1999 s.d 2004 

9 Jumianah 2004 s.d 2006 

10 Hi. Nawawi Thalib. BA 2006 s.d 2011 

11 Gusmanudin 2012 s.d sekarang 

 

Pada tahun 2006 dimasa pemerintahan Hi. Nawawi Thalib BA Pekon Way Petai 

dimekarkan menjadi 12 daerah Pemangku, yang diberi nama Pemangku I sampai 

Pemangku XII. 

 

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan/Desa Way Petay/Petai  

a. LPMD/LPMK atau sebutan lain 

b. PKK 

c. Rukun Warga 

d. Rukun Tetangga 

e. Karang Taruna 

f. Kelompok Tani/Nelayan 
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g. Organisasi Keagamaan 

h. Organisasi Pemuda Lainnya 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Terkait dengan tema penelitian yang akan melihat bagaimana peran pelibatan 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan yang dihasilkan pada 

kegiatan musrenbangdes berdasarkan teori deliberatif dalam pengambilan 

keputusan sebagaimana pernyataan Habermas dalam (Tresiana, 2015:68), yang 

menyimpulkan bahwa terdapat tiga poin makna yang tersirat dalam teori tersebut, 

yakni : 

a. Pengaruh : kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan pembuatan 

keputusan; 

b. Keterbukaan/keterlibatan : perwakilan penduduk, keterbukaan pandangan dan 

nilai-nilai yang beragam, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi; 

c. Deliberasi : komunikasi terbuka, akses informasi, ruang untuk memahami dan 

membingkai ulang berbagai isu, saling menghormati, dan gerakan menuju 

konsensus. 

 

Kegiatan musrenbangdes Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat terlaksana, namun gagal dalam penerapan teori deliberatif dalam 

pengambilan keputusan. Dikarenakan dalam pelaksanaannya musrenbang Pekon 
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Way Petai menghadapi faktor-faktor kelemahan yang menjadikan musrenbang 

terlihat hanya sebatas formalitas, pelibatan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan sangat minim, banyaknya usulan dan hasil kegiatan yang berasal dari 

pihak yang mempunyai kepentingan sendiri, musyawarah yang berjalan kurang 

baik, dan kegiatan hasil musrenbang yang tidak dilaksanakan. 

 

Namun musrenbang tetap terlaksana dikarenakan ada faktor keberhasilan dalam 

pelaksanaannya. Faktor keberhasilan tersebut adalah adanya undang-undang 

sebagai peraturan yang jelas mengenai pelaksanaan musrenbang, banyaknya 

masyarakat yang mendukung pelaksanaan musrenbang sehingga musrenbang 

dapat dilaksanakan, tidak hanya sampai disitu kepercayaan masyarakat desa 

kepada para pemangku sebagai perwakilan dalam menyuarakan aspirasi 

masyarakat juga menjadi faktor keberhasilan dalam musrenbangdes Pekon Way 

Petai.  

 

 

B. Saran 

 

1. Pemerintah harus bisa merangkul dan memberikan pemahaman tentang 

musrenbang kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya 

keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan dan antusias untuk 

mengikuti musrenbang. Misalkan dengan diadakannya sosialisasi tentang 

musrenbang. 

2. Pemerintah harus menginstruksikan pelaksanaan musrenbang sesuai dengan 

peraturan yang sudah ada. Pemerintah harus melakukan pengawasan lebih 

ketat lagi terhadap pelaksanaan musrenbang, dan sebaiknya perekrutan 
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kepanitiaan musrenbang dilaksanakan secara terbuka dan tidak sepenuhnya 

diserahkan oleh peratin atau kepala desa sehingga seluruh masyarakat desa 

memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi wakil masyarakat 

dalam pelaksanaan musrenbang desa. 

3. Aparatur desa yang dalam hal ini dipimpin oleh Peratin Pekon Way Petai 

harus bisa menjadi wadah untuk menampung dan menerima bahwa hasil 

musyawarah yang mufakat lah yang seharusnya menjadi hasil akhir 

musrenbang bukan hasil keputusan peratin ataupun kelompok-kelompok yang 

berkepentingan, peratin lebih menghargai musyawarah dibandingkan dengan 

kekuasaannya. 

4. Pemerintah harus mengoptimalkan kinerja dalam melaksanakan 

pembangunan yang sudah disetujui, dengan tidak memperlamban pencairan 

dana untuk pembangunan Pekon Way Petai yang berasal dari APBD. Hal ini 

agar pembangunan Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten 

Lampung Barat dapat berjalan dengan optimal dengan biaya operasional yang 

lancar. 

5. Masyarakat Pekon Way Petai hendaknya bersabar dan bisa memahami dalam 

menunggu pembangunan yang akan dilaksanakan, hal ini dikarenakan dalam 

proses pembangunan tersebut ada tahapan demi tahapan yang harus dilalui. 
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