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MOTTO
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يءٍقَدْرًا 
ْ َاللَّهَبَالِغُأَمْ ِرهِقَدْجَعَلَاللَّهُلِكُلِّش
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mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki
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(Q.S.At -Thalaq 2-3)
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ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) di Kecamatan Bajubang Khususnya
Desa penerokan selanjutnya ingin mengetahui hubungan MusrenbangDes dan
RKPDes Terhadap Pelaksanaan hasil MusrenbangDes dalam pelaksanaan
pembangunan di desa, Kecamatan Bajubang.
Kecamatan Bajubang merupakan salah satu kecamatan dari 8 kecamatan di
Kabupaten Batanghari, yang memiliki 9 desa 1 kelurahan. Pelaksanaan
Musrenbang yang telah digelar dibeberapa desa itu memiliki variasi program
unggulan masing-masing. Dimana setiapdesa memiliki kebutuhan dalam hal
pembangunannya masing-masing.
Peneliti ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk
mendeskriftifkan dan menggambarkan segala macam dan cara pemerintahan
kecamatan Bajubang dan pemerintahan Desa Penerokan dalam menjalankan
kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap
keberhasilan pembangunan di kecamatan Bajubang, Kabupaten batanghari.
Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar hasil Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) yang dituangkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk selanjutnya di tetapkan dan
dijadikan agenda pembangunan berkelanjutan sehingga dapat mengetahui
bagaimana hubungannya dengan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes
yang menjadi hal utama dan menjadi pokok dalam pembangunan, dimana dalam
pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahn dalam penetapan dan pelaksanaan
agenda pembangunan desa. RKPDes adalah dokumen penting sebagai keputusan
pelaksanaan pembangunan di desa. Penelitian ini dimaksudkan atau ditujukan
pada pemerintah desa dan masyarakat desa khusunya yang berada di kecamatan
Bajubang. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan
tekhnik Balanced Scorecard digunakan oleh organisasi bisnis untuk pengukuran
kinerja. Namun, balanced scorecard tidak saja digunakan oleh organisasi bisnis tetapi
juga organisasi publik yaitu pemerintahan yaitu organisasi yang menyediakan jasa pada
masyarakat dengan tujuan bukan untuk mengkatkan manajemen strategis untuk dapat
digunakan oleh organisasi publik yaitu pemerintahan, balanced scorecard tersebut harus
dimodifikasi., analisis data, wawancara dan dokumentasi di gunakan untuk

memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek dan penelitian.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa (MusrenbangDes) adalah untuk membentuk suatu terbentuknya Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di dalam setiap tahun sekali untuk pelaksanaan
pembangunan yang berkelanjutan dari desa membangun yang dicanangkan dalam
NAWA CITA dan agenda yang tidak dimasukkan dalam RKPDes itu karena tidak
sesuai prioritas unggulan dan pagu indikatif daerah.
Kata kunci : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),
keberhasilan pembangunan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Salah satu agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam

NAWA CITA adalah upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pada konteks
inilah posisi dan kedudukan desa menjadi strategis yakni sebagai self-governing
community “kesatuan masyarakat hukum” yang memiliki peran strategis, bahkan
tampil sebagai panggung utama di dalam mendorong pembangunan nasional
Indonesia.1
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 Agar mencapai sasaran dalam maka
pelaksanaan pembangunan diarahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur
urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya mengamanatkan
pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. Awal dari

1

Sri Palupi,dkk, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak,
(Jakarta: Lakpesdam PBNU,2016), hlm vi.
2
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm 2.

proses desentralisasi dan otonomi desa adalah dengan diterbitkannya UU No. 6
tahun 2014 tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa yang
dinyatakan dalam BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1, ayat 2 “Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Pasal 1 ayat 3 “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa”.3
Keberadaan undang-undang desa memberi ekspektasi lebih bagi
pembangunan dan kemajuan serta kemandirian desa. Salah satu faktornya adalah
keberadaan dana desa yang disingkat dana DD yang diberikan pemerintah pusat
langsung kepada desa sebesar kurang lebih Rp 1 Milyar, adanya dana yang
sedemikian besar tentu menjadi daya tarik sendiri bagi Pemerintah Desa karena
selama ini dana yang diberikan pemerintah daerah tidak sebesar yang diharapkan,
terutama dalam hal pembangunan. Bagi masyarakat desa, keberadaan undangundang desa juga memberi semangat baru bagi pembangunan dan upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi atau pelibatan masyarakat
secara langsung diharapkan mampu menambah akselerasi pembangunan dan
upaya peningkatan kesejahteraan pada masyarakat tingkat bawah. Pelibatan
masyarakat tersebut dalam bentuk musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang)

yang

juga

dilakukan

proses

musyawarah

pembangunan ditingkat desa yang di singkat MusrenbangDes.

3

undang-undang nomor 6, Loc. cit. hlm 2.

perencanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun
rencana pembangunan daerah.4 Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat desa,
kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional, sebagai suatu kegiatan
perencanaan untuk pembangunan. MusrenbangDes merupakan sebuah forum
musyawarah yang mempertemukan stakeholder untuk merumuskan agenda
pembangunan ditingkat desa.
Dalam pelaksanaan MusrenbangDes terdapat dua pokok pembahasan yaitu
usulan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan DD. Hasil yang
diperoleh dari MusrenbangDes dimasukkan dalam RKPDes dimasing-masing
desa. RKPDes merupakan penjabaran rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes). RKPDes disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi
dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa yang
mana prioritas penggunaan dana DD diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP)
Kabupaten Batanghari dengan PERBUP yang berlaku untuk pembangunan di
2017 yang direncanakan di 2016 dari dana DD yaitu PERBUP Nomor 9 tahun
2017, BAB V, Pasal 9 ayat 1 “Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang
pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. 5 RKPDes
mulai disusun oleh pemerintah Desa setelah diperoleh informasi yang lengkap
tentang sumber keuangan yang akan diterima oleh desa. RKPDes ditetapkan
dengan peraturan Desa paling lambat sebelum penyusunan Rencana Anggaran
4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, hlm 2.
5

PERBUP Nomor 9 tahun 2017. Tentang Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2017.hlm 5.

Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat RAPBDes, RAPBDes dan
RKPDes menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
(APBDes).6 Penyusunan dokumen RKPDes selalu diikuti dengan penyusunan
APBDes, karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi
dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan saling
berhubungan dengan musyawarah dan mufakat. RKPDes dan APBDes merupakan
dokumen dan infomasi public yang dapat di rancang apabila telah melalui tahap
MusrenbangDes
Dengan landasan hukum positif dalam pelaksanaan Musyawarah terutama
Musrenbang Desa mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) yang diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 yang menjelaskan
“Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang
disusun

secara

terpadu

oleh

Kementerian/Lembaga

dan

perencanaan

pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya” yang
terdapat dalam BAB III, Pasal 3, ayat (2). Selain SPPN, dikeluarkannya
Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa juga
menjadi landasan pelaksanaan musrenbang khususnya di tingkat desa.7
Sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No. 66 tahun 2007 tentang
perencanaan pembangunan desa dalam BAB 1 KETENTUAN UMUM, Pasal 1,
ayat 7,8,dan 9 bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun
6

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sistem
Pembangunan Desa, (Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia,2015),hlm 10.
7
Rianingsih Djohani, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa, (Bandung: Asia Foundation, 2008), hlm 4.

merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka
ekonomi

desa,

dengan

mempertimbangkan

kerangka

pendanaan

yang

dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan
serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.
Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang selanjutnya
disingkat (DU-RKP-Desa) adalah daftar yang merupakan usulan kegiatan
pembangunan Desa yang menggunakan dana yang sudah jelas sumbernya baik
dari APBN, APBD (Provinsi, Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan
Kerjasama dengan Pihak ketiga. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem
pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat,
dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama
berakar budaya di wilayah Indonesia.8
Kecamatan Bajubang merupakan salah satu kecamatan dari 8 kecamatan di
Kabupaten Batanghari, yang memiliki 9 desa 1 kelurahan.

Pelaksanaan

Musrenbang yang telah digelar dibeberapa desa itu memiliki variasi program
unggulan masing-masing. Contohnya di Desa dan Kelurahan se-Kecamatan
Bajubang berlangsung 4 hari. Dilansir dari stakeholder diantaranya aparat desa
setempat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Bajubang,
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
8

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007. Tentang perencanaan
Pembangunan Desa.hlm 4.

Desa (LPMD), tokoh masyarakat dan agama, perwakilan tokoh wanita, guru dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Kecamatan Bajubang.
Hasil MusrenbangDes disetiap desa di kecamatan Bajubang khususnya
desa Penerokan menghasilkan prioritas usulan yang didanai oleh Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan prioritas usulan pembangunan desa akan
di prioritaskan di tingkat kecamatan melalui sidang pleno atau musyawarah untuk
sebagai bahan yang diajukan dalam Musrenbang kabupaten untuk pelaksanaan
pembangunan dua tahun kedepan sesuai rencana kerja pemerintah daerah.
Sedangkan hasil MusrenbangDes yang diprioritaskan dari dana DD itu akan
langsung ditetapkan dalam RKPDes untuk pelaksanaan pembangunan di tahun
berikutnya. Dari kacamata instansi, MusrenbangDes merupakan prasarana
pembahasan usulan-usulan kegiatan yang diajukan, juga merupakan prasarana
untuk melakukan koordinasi terhadap singkronisasi usulan terkait yang ada dalam
pembangunan terutama di desa. Ketika ditanyakan kepada tokoh masyarakat
terkait masalah yang dihadapi warga, jawabannya adalah sebagai berikut :
“Jika kita lihat ke belakang, pola perencanaan berjenjang dari bawah ke
atas (partisipatif) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga
desa bisa didengar sehingga pola tersebut dapat dikritisi mengandung
banyak kelemahan. Misalnya partisipasi masyarakat selaku penerima
manfaat sangat lemah, hasil berbagai forum koordinasi di tingkat lebih
rendah (desa) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi.
Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang
dan lama sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian kapan
kebutuhannya akan terwujud”. 9
MusrenbangDes dalam perjalanannya selama ini belum dapat diandalkan
sebagai wadah yang berperan penting di desa. Sebab Prioritas dari pembangunan
9

Wawancara Masyarakat desa, Tokoh wanita, Tokoh pemuda Kecamatan Bajubang,
Rabu, 21 Februari 2018, Pkl.08.12 WIB.

yang telah melalui tahap Musrenbangpun dapat berubah dalam Rencana Kerja
Pemerintah Desa. Bila demikian adanya, maka menjadi cerminan jalannya
musyawarah perencanaan pembangunan, bahwa terhambatnya perencanaan akan
menghadirkan pola pembangunan yang tidak aspiratif dan akan memicu
perubahan terhadap rencana kerja pemerintah yang bersumber dari aspirasi
masyarakat. Sebagai contoh desa hasil musrenbang di desa Penerokan yang tidak
di masukkan dalam RKPDes dalam pelaksanaannya yaitu :
Tabel

N
o

Bidang

Jenis
Kegiatan

1

Penyelen
ggaraan
Pemerint
ahan
Desa

Rehab
Gedung
Serba Guna

2

Pembang
unan
Desa

3

Pengadaan
Pupuk
Subsidi

Volume

Sasaran/
Manfaat

Prakiraan
Biaya dan
Sumber
Pembiayaan
(Rp)

1 unit

Masyarakat

1
Tahun

1,000,000,0
00

3 unit

Masyarakat

90 Hari

1,134,000,0
00

6 Km

Masyarakat

90 Hari

4,800,000,0
00

Desa

1 Unit

Masyarakat

1
Tahun

500,000,000

Desa

a.urea 125
Ton b.
Pupuk SP
80 Ton c.
Pupuk MPK
Masyarakat
90 Ton d.
Pupuk ZA
40 Ton e.
Pupuk
Organik 40

1
Tahun

800,000,000

Desa

Jembatan/box
culvert
Desa
gudang asap
Jalan
produksi
Desa
gudang asap
Ambulance

Pembina
an
Kemasya
rakatan

Lokasi

Prakira
an
Waktu
Pelaksa
naan

4

Ton
Bantuan
1
Mesin Peras
Desa
4 Unit
Masyarakat
Tahun
Santan
Bantuan Itik
1
Desa
1000 ekor
Masyarakat
Daging
Tahun
Bantuan
1
Desa
100 ekor
Masyarakat
Ternak Sapi
Tahun
Bantuan
1
Ternak
Desa
260 ekor
Masyarakat
Tahun
Kambing
Pengadaan
1
Desa
1 unit
Masyarakat
Pemberd Wirausaha
Tahun
Sablon
ayaan
Masyara Pelatihan
1
kat
Teknologi
Desa
50 Orang
Masyarakat
Tahun
pertanian
Pelatikan
1
teknologi
Desa
50 Orang
Masyarakat
Tahun
perkebunan
Pelatihan
1
Desa
50 Orang
Masyarakat
Perikanan
Tahun
Pelatihan
1
Pertukangan Desa
50 Orang
Masyarakat
Tahun
Kayu
Bantuan Itik
1
Desa
1000 ekor
Masyarakat
Petelur
Tahun
Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Penerokan10

50,000,000
50,000,000
500,000,000
260,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000
80,000,000
100,000,000
50,000,000

Data Desa Penerokan diatas merupakan salah satu contoh desa yang hasil
MusrenbangDesnya tidak masuk dalam usulan RKPDes. Beberapa program
kegiatan pembangunan desa Penerokan yang dibahas diantaranya mengenai
peningkatan jalan, pembangunan sarana prasarana dan perbaikan sekolah,
pengadaan sumur bor, dan pembangunan jembatan, serta beberapa program
kegiatan lainnya.
10

2016.

Dokumen berita acara MusrenbangDes Penetapan RKPDes dan DU RKPDes.Tahun

Berkaitan dengan ragam program dan kegiatan yang menjadi agenda
MusrenbangDes aktor kecamatan yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa,
Semarni, S.H (19 Februari 2018) menjelaskan bahwa :
Dalam Musrenbang tingkat desa mengusulkan 4 Bidang kegiatan prioritas
yang akan dibawa pada Musrenbang tingkat kecamatan, dan nantinya akan
dipilih lagi dari beberapa poin di 4 bidang yang diusulkan menjadi 35
kegiatan prioritas untuk selanjutnya dibahas pada Musrenbang tingkat
Kecamatan. Perencanaan pembangunan dimulai dari tahap perencanaan,
Musrenbang kali ini merupakan tahapan awal atau proses dari Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPDes) tahun 2017. 11
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah
(skripsi) dengan judul: “HUBUNGAN ANTARA MUSRENBANGDes dan
RKPDes (Studi Terhadap Pelaksanaan Hasil Musrenbang di Dalam
RKPDes) Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah MusrenbangDes telah mengakomodir rencana kerja pemerintah
desa Penerokan ?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan MusrenbangDes di desa penerokan
Kecamatan Bajubang?
3. Apakah langkah strategis kedepan dalam pelaksanaan MusrenbangDes
Penerokan Kecamatan Bajubang?
11

Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Bajubang.

C.

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan
sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan
penelitian, yaitu sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pelaksaaa kegiatan MusrenbangDes dan hal yang
mengakomodir di Kecamatan Bajubang.
2. Untuk

mengetahui

kendala

yang

ada

dalam

pelaksanaan

MusrenbangDes di Kecamatan Bajubang.
2. Kegunaan Penelitian
Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau
kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu kegunaan
penelitian ini sebagai berikut :
a. Untuk mengembangkan teori keilmuan khususnya ilmu pemerintahan
yang berkaitan dengan Hubungan Antara Musrenbangdes Dan
RKPDes (Studi Terhadap Pelaksanaan Hasil Musrenbang Di Dalam
RKPDes) Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”.
b. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan
pemikiran tentang “Hubungan Antara Musrenbangdes Dan RKPDes
(Studi Terhadap Pelaksanaan Hasil Musrenbang Di Dalam RKPDes)
Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”.

c. Bagi Penulis, hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh program gelar proses sarjana strata satu (S1) pada
jurusan ilmu pemerintahan, Fakultas syariah, UIN sulthsn Thaha
Saiffudin Jambi.

D.

Keragka Teori

1.

Balanced Scorecard
Balanced Scorecard yang selanjutnya di singkat BSC merupakan alat yang

digunakan untuk memetakan strategi dan menterjemahkan strategi menjadi aksi.
Balanced Scorecard mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan
oleh para partisipan perusahaan yang memiliki kemampuan dan motivasi tinggi.
Sementara tetap memperhatikan kinerja jangka pendek, yaitu melalui perspektif
finansial, balanced scorecard dengan jelas mengungkapkan berbagai faktor yang
menjadi pendorong tercapainya kinerja finansial dan kompetitif jangka panjang
yang superior.12
Walaupun fokus dan aplikasi awal balanced scorecard adalah sektor
swasta (perusahaan pencari laba), peluang scorecard untuk dipakai dalam
memperbaiki manajemen perusahaan pemerintah dan perusahaan nirlaba mungkin
bahkan lebih besar. Sukses bagi perusahaan pemerintah dan perusahaan nirlaba
seharusnya diukur dengan seberapa efektif dan efisien perusahaan memenuhi
berbagai aturan pokoknya. Pertimbangan finansial memang dapat menjadi
pendorong atau kendala, tetapi jarang menjadi tujuan utama.
12

Robert S. Kaplan dan David P. Norton, Menerapkan Strategi Menjadi Aksi
Balanced Scorecard, Terj.Peter R. Yosi Pasla, (Jakarta : Erlangga,2000), hlm 7

Balanced scorecard berfokus pada ukuran yang mempunyai dampak besar.
BSC dimaksudkan agar mudah digunakan dan ekonomis. BSC seimbang, dan
memberikan penekanan kepada upaya preventif dari pada upaya detektif. BSC
berorientasi pelanggan dan lintas fungsi dalam arti tidak terbatas kepada bidangbidang dengan kendali langsung. BSC memberi dorongan kepada bagian
procurement kepada bagian untuk melakukan perbaikan, dibanding meminta
kantor pusat mendikte perubahan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan.
BSC memberikan suatu metode untuk membandingkan mutu layanan dengan
tujuan menjadi yang terbaik di kelasnya.13
Balanced scorecard merupakan sistem manajemen strategis yang
menterjemahkan visi dan strategi suatu organisasi kedalam tujuan dan ukuran
operasional. Tujuan dan ukuran operasional tersebut kemudian dinyatakan dalam
empat perspektif yaitu perspektif finansial, pelanggan (customers), proses bisnis
internal (internal business process), serta pembelajaran dan pertumbuhan (learning
and growth).14

a) Perspektif Finansial
Dalam perspektif finansial oraganisasi merumuskan tujuan finansial yang
ingin dicapai organisasi dimasa yang akan datang. Selanjutnya tujuan finansial
tersebut dijadikan dasar bagi ketiga perspektif lainnya dalam menetapkan tujuan
dan ukurannya. Ukuran finansial menggambarkan apakah implementasi strategi

13
14

2004.hal.108
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organisasi memberikan kontribusi atau tidak terhadap keberhasilan finansial
organisasi.
b) Perspektif Pelanggan
Dalam perspektif pelanggan, organisasi mengidentifikasikan pelanggan
dan segmen pasar dimana organisasi akan bersaing. Tujuan yang bisa ditetapkan
dalam perspektif ini adalah pemuasan kebutuhan pelanggan. Ukuran-ukuran yang
digunakan dalam perspektif ini antara lain retensi pelanggan, kepuasan pelanggan,
profitabilitas pelanggan, akuisisi pelanggan baru, market share, dan lainnya.
Dalam perspektif ini organisasi menyusun strategi yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan yang pada akhirnya memberikan keuntungan
finansial bagi organisasi.
c) Perspektif Proses Bisnis Internal
Perpektif proses bisnis internal mengidentifikasikan proses-proses yang
pentig bagi organisasi untuk melayani pelanggan (persepektif pelanggan) dan
pemilik organisasi (perpektif finansial). Komponen utama dalam proses bisnis
internal adalah:
1) proses inovasi, yang diukur dengan banyaknya produk baru yang dihasilkan
organisasi, waktu penyerahan produk ke pasar, dan lainnya
2) proses operasional, yang diukur dengan peningkatan kualitas produk, waktu
proses produksi yang lebih pendek, dan lainnya
3) proses pelayanan, yang diukur dengan pelayanan purna jual, waktu yang
dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, dan lainnya.
d) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Perspektif

ini

menggambarkan

kemampuan

organisasi

untuk

menciptakan pertumbuhan jangka panjang. Tujuan dalam perspektif ini adalah
menyediakan infrastruktur bagi perspektif finansial, pelanggan, dan proses bisnis
internal, agar tujuan dari perspektif-persepektif tersebut tercapai. Perspektif ini
bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan, meningkatkan kapabilitas sistem
informasi, dan peningkatan keselarasan dan motivasi. Ukuran yang bisa
digunakan antara lain kepuasan karyawan, retensi karyawan, banyaknya saran
yang diberikan oleh karyawan, dan lainnya. Setiap tujuan dan ukuran dari setiap
perspektif merupakan suatu hubungan sebab akibat, artinya jika tujuan dari
perspektif pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan
tercapai, maka pada akhirnya adalah peningkatan kinerja finansial organisasi.
Hubungan sebab akibat merupakan komponen penting dalam performance
measurement model karena hubungan sebab akibat dapat membantu memprediksi
tujuan finansial yang akan tercapai, dan dapat menciptakan proses pembelajaran,
motivasi dan komunikasi yang efektif. 15
Sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling
mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya
menjadikan suatu hubungan amat sangat

diperhatikan. Menurut Tams

Jayakusuma, hubungan suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada
kegiatan yang lain. Selain itu hubungan dapat juga dikatakan sebagai suatu proses,

15

ibid.hlm 110.

cara atau arahan yang menentukan atau menggambarkan suatu obyek tertentu
yang membawa dampak atau pengaruh terhadap obyek lainnya.16
Hubungan dalam hal ini adalah suatu keadaan saling keterkaitan, saling
mempengaruhi dan saling ketergantungan antara MusrenbangDes dan RKPDes
dalam proses perencanaan, perumusan, pemilihan prioritas hingga sampai pada
tahap dari pelaksanaan sebuah pembangunan desa., yang mana hubungan
Musrenbang dan RKPDes ini sangat penting dan sangat keterkaitan satu sama
lainnya dalam hal perumusan dan penetapan keputusan usulan yang masuk dalam
kerja pemerintah desa untuk kedepannya terutama dalam pembangunan desa
berkelanjutan.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingn
masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.17 Desa adalah desa dan desa adat atau yang
disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.18
Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di
16

http://digilib.unila.ac.id/11484/3/BAB%20II.pdf.diaskes 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Loc.cit. hlm 70.
18
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Loc.cit. hlm 2.
17

dalam pemerintahan desa tidak hanya terdiri dari kepala desa beserta perangkatperangkat lain di bawahnya, namun juga terdiri dari masyarakat setempat yang
tergabung menjadi suatu kelompok yang disebut Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Hal tersebut agar tercipta asas check and balances yang mendukung
demokrasi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang dalam
menjalankan jabatannya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

19

Hal di atas untuk memperkuat dan mempertegas penyelenggaraan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 20 Fokus penting dari penyaluran
dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa
sesempurna gagasan para inisiatornya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa,
melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi Dana
tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikan dari dana desa tersebut yang
ada

kepada
19
20

setiap

desa

dengan

berdasarkan

jumlah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Loc.cit. hlm 2.
PERBUP Nomor 16 tahun2018, Loc.cit. hlm 3.

desa

dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan
angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan
tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana
dimaksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program
yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang
peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di
luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan
dalam rangka pengoptimalan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana
tersebut

digunakan

untuk

membiayai

pembangunan

dan

pemberdayaan

masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan
dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.21
2.

Perencanaan Pembangunan Desa
Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Neri No. 114 tahun

2014, tentang Pedoman Pembanguna Desa, disebutkan bahwa Perencanaan
pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh
pemer- intah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat secara partisipatif guna peman- faatan dan pengalokasian sumber daya
desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Lebih lanjut dijelaskan,
Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa
dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan
21

https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd-2/ diaskes tahun 2017.

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai
dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota. Peren- canaan dan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh
Pemer- intah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat
gotong royong.Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangu- nan Desa.
Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa,
pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara
teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk
mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak
ketiga.Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di
wilayahnya. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa.22

3.

MusrenbangDes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan 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
22

Wahyudin Kessa. Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa.Cet.1(Jakarta :
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia,
2015) hlm 18.

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 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. 23
Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat
partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah
mempunyai arti yang jelas merupakan forum untuk merembugkan sesuatu dan
berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama,
bukan seminar atau sosialisasi informasi. Proses Musrenbang jangan sampai
disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari
waktunya diisi dengan sambutan- sambutan atau pidato-pidato. Inti dari
Musrenbang adalah partisipasi aktif warga. Musrenbang desa adalah forum
dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk
mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan
keadaan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen

23

Rianingsih Djohani, op. cit. hlm 3.

warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program
pembangunan desa.24

4.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)
RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa. RPJM Desa, ditetapkan dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.25 RKP Desa mulai disusun oleh
pemerintah Desa setelah diperoleh informasi yang lengkap tentang sumbersumber keuangan yang akan diterima oleh desa (ADD, DD, Bagi Hasil Pajak &
Restribusi dsb). RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat
sebelum penyusunan RAPBDesa. RKPDesa menjadi dasar penetapan APBDesa.
E.

Tinjauan pustaka
Penelitian ini yang menjelaskan tentang HUBUNGAN ANTARA

MUSRENBANGDes

dan

RKPDes

(Studi

Terhadap

Pelaksanaan

Hasil

Musrenbang di Dalam RKPDes) Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.
Sebelumnya ada yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan
dengan penelitian ini, berdasarkan penelusuran keperpustakaan dan internet,

24

Rianingsih Djohani, Loc.cit. hlm 4.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sistem
Pembangunan Desa, op. cit. hlm 4.
25

terdapat penelitian

membahas mengenai Musrenbang,

diantaranya sebagai

berikut:
Pertama, penelitian yang disusun oleh Apriyanto Nugroho, mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung angkatan 2016 yang
berjudul “Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Dalam Pembangunan Yang
Partisipatif di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang
Barat”. Dari hasil penelitian tersebut lebih kepada partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan lebih berfokus pada musyawarah rencana pembangunan desa
dalam pembangunan yang partisipatif.26
Kedua, penelitian yang disusun oleh Fadilla Nuari, mahasiswi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Bandar Lampung angkatan 2017 yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Pekon Way
Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat”. Dari hasil penelitian
tersebut

lebih berfokus

pembahasannya mengenai

evaluasi

pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunannya yang telah terlaksana di Pekon Way
Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.27
Ketiga, penelitian yang disusun oleh Mochammad Rindho Nugroho,
mahasiswa Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017 yang
berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

26

Skripsi Apriyanto Nugroho, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Dalam Pembangunan
Yang Partisipatif di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.
27
Skripsi Fadilla Nuari, Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

(Musrenbang) Di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman”. Dari
hasil Penelitian tersebut lebih kepada peran masyarakat dan keikutsertaan
masyarakat dalam Musrenbang untuk pembangunan yang lebih baik dan
demokratis dengan berfokus dengan pembahasan Partisipasi Masyarakat Dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).28
Dan dalam Penelitian saya Ghina Nabilah Effendi, mahasiswi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Sulthan Thaha Saifudin
Jambi

angkatan

MUSRENBANGDes

2018

yang

berjudul

dan

RKPDes

(Studi

“HUBUNGAN
Terhadap

ANTARA

Pelaksanaan

Hasil

Musrenbang di Dalam RKPDes) Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”.
Dalam

Penelitian

ini

penulis

akan

membahas

mengenai

Hubungan

MusrenbangDes terhadap RKPDes (Studi di Kecamatan Bajubang Kab
Batanghari, dari muali tahapan MusrenbangDes, kemudian berapa realisasi
RKPDes dalam pembangunan desa di Kecamatan Bajubang.

BAB II
METODE PENELITIAN

A.

Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang

28

Skripsi Mochammad Rindho Nugroho, Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Di Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari
pada melihat sebuah permasalahan.
Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi,
cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.
Sementara metode deskriftif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang
diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian
(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan
fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.29

B.

Tempat dan Waktu Penelitian
Prapenelitian ini dilaksanakan di Kecamtan Bajubang Kabupaten

Batanghari Provinsi Jambi pada tanggal 3 Juli 2018 – 3 September 2018 dan
berfokus pada satu desa yaitu desa Penerokan diantara desa-desa sekecamatan
Bajubang yang terdiri dari 9 desa, Ladang Peris, Mekarsari Nes, Pompa Air,
Sungkai, Penerokan, Mekar Jaya, Petajen, Bungku, dan Batin.

C.

Jenis dan Sumber Data
Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Data
Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang terdiri dari
data primer dan data sekunder.
1)

Data Primer

29

Amaruddin, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta : Parama Ilmu, 2016), hlm 98

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada
perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang
melakukan penelitian.30 Data primer yang peneliti maksud adalah informasiinformasi yang diperoleh secara langsung yang diambil dari Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan
sumber data hasil wawancara kepada Kasi PMD Kecamatan Bajubang dan PMD
Desa Penerokan. Sumber data wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini
sebagai sumber data primernya sebagai berikut :
1) Kasi PMD (pemberdayaan masyarakat desa) Kecamatan Bajubang dsb.
2) Masyarakat
3) Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2)

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak lagsung atau

melalui perantara.31 Dalam hal ini penulis memperoleh data-data dari sumber
internet berupa data skripsi, jurnal, laporan, tesis,disertasi dan peraturan
perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap subjek dan dokumen
yang berkaitan dengan penelitian.
b.

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.

Sumber data dapat diperoleh pada tindakan, pengamatan, ataupun data-data yang
didapat pada saat penelitian berlangsung. Sumber data penelitian ini dari :
1) Kasi PMD (pemberdayaan masyarakat desa) Kecamatan Bajubang dsb.
30

Sayuti Una,Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi), (Jambi : Syariah Press,
2011), hlm 178.
31
ibid..hlm 34

2) Masyarakat
3) Kepala Desa
4) Perangkat Desa.
5) Artikel, buku, jurnal, dokumen dan sumber data yang berkaitan dengan
penelitian

D.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode dalam

penelitian ini. Metode tersebut diantaranya:

a.

Interview (wawancara)
Wawancara adalah pertemuan dua ornag untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan maka dalam suatu topik
tertentu peneliti langsung turun ke lapangan, dengan cara menanyakan terhadap
informan mengenai hubungan musyawarah perencanaan pembangunan terhadap
rencana kerja pemerintah desa.32 Untuk menjawab persoalan penelitian di atas,
informan dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui dengan pasti
persoalan yang terjadi, oleh karena itu secara khusus wawancara ini ditujukan
kepada:
1) Kepala desa dan perangkat desa
2) Kasi PMD (Pemberdayaan masyarakat desa) Kecamatan Bajubang
3) Tokoh Masyarakat

32

Op.cit.hlm39

b.

Dokumentasi
Pengumpulan data melalui dokumentasi ini diperlukan alat instrument yang

memandu untuk mengambil data-data dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis
tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu. 33 Metode dokumentasi
merupakan sumber yang bermanfaat karena telah tersedia sehingga relative mudah
memperolehnya, dan merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerita dari
situasi dan kondisi yang sebenarnya dan dapat dianalisis secara berulang-ulang
tanpa melalui perubahan.
Untuk mencari data dari dokumen resmi dengan berpegangan pada pedoman
dokumentasi yang hanya memuat garis besar atau kategori informasi yang akan
dicari datanya seperti laporan hasil kegiatan dan berita acara kegiatan, serta
berdasarkan referensi dokumen peraturan pemerintah.

E.

Teknik Analisis Data
Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah

analisis data. Pada data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh
kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan
dalam penelitian, setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisis data
penelitian ini bersifat kualitatif. Ada empat tahap yang harus dikerjakan dalam
menganalisis penelitian kualitatif, yaitu:

33

W.Gulo, Metode Penelitian, (Jakarta: PT.Gramedia,2007), hlm 123.

a.

Balanced Scorecard
Balanced Scorecard mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang

dihasilkan oleh para partisipan perusahaan yang memiliki kemampuan dan
motivasi tinggi.

34

Balanced Scorecard merupakan alat yang digunakan untuk

memetakan strategi dan menterjemahkan strategi menjadi aksi. Ada 4 komponen
balanced scorecard yang perlu diperhatikan dlam pemerintahan yaitu :

1. Perspektif Finansial (Keuangan)
2. Perspektif Customer & Stakeholder (Pelanggan/masyarakat & pemangku
kepentingan)
3. Perspektif Internal Bisnis Process (proses Bisnis internal)
4. Perspektif Learn and Growth (Pembelajaran dan Pertumbuhan)

b.

Reduksi data
Reduksi data adalah sajian analisis suatu bentuk analisis mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur
sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan.

c.

Sajian Data
Sajian Data adalah suatu rakitan organisasi informal yang memungkinkan

kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data, penelitian

34

Robert S. Kaplan dan David P. Norton, Menerapkan Strategi Menjadi Aksi
Balanced Scorecard, Terj.Peter R. Yosi Pasla, (Jakarta : Erlangga,2000), hlm 7.

akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu analisis
ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

d.

Penarikan Kesimpulan
Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis

kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola,
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan
proporsi.

F.

Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk mendapatkan gambaran yang jelas

mengenai isi skripsi ini, maka penulis susun sebagai berikut :
BAB I

: Pendahuluan : Merupakan bab pendahuluan, yang berisiskan tetang

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori,
dan tunjauan pustaka.
BAB II

: Metode penelitian : Dalam bab ini dibahas tentang pendekatan

penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisi data.
BAB III : Gambaran umum lokasi penelitian yang penulis lakukan yaitu :
HUBUNGAN ANTARA MUSRENBANGDes dan RKPDes (Studi Terhadap
Pelaksanaan Hasil Musrenbang di Dalam RKPDes) Kecamatan Bajubang
Kabupaten Batanghari.

BAB IV : Pembahasan : Dalam sub bab ini berisi mengenai prioritas, faktor
pembangunan yang diusulkan di Musrenbang desa terhadap rencana kerja
pemerintah desa dalam hubungan MusrenbangDes terhadap RKPDes.
BAB V

: Penutup : Dalam sub bab ini berisi tentang kesimpulan, dan hasil

penelitian.
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Musrenbang di Dalam RKPDes) Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari”.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.

Gambaran Umum Kecamatan Bajubang

1.

Kondisi Geografis
Kecamatan Bajubang merupakan salah satu wilayah kecamatan dalam

Kabupaten Batang Hari yang terus memacu diri meningkatkan program
pembangunan diberbagai sektor, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan,

pertanian, peternakan dan perkebunan. Kecamatan Bajubang secara resmi menjadi
kecamatan definitif berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kecamatan Bajubang. Secara geografis, kecamatan Bajubang
terletak dibagian Selatan Kabupaten Batang Hari yang meliputi wilayah seluas
159.659 Ha, dengan jumlah kepala keluarga 12.585 KK dan terdiri dari 1 (satu)
Kelurahan dan 9 (Sembilan) desa, dengan nama-nama desa dan kelurahan sebagai
berikut:
1.

Kelurahan Bajubang

2.

Desa Penerokan

3.

Desa Ladang Peris

4.

Desa Batin

5.

Desa Petajen

6.

Desa Mekar Jaya

7.

Desa Pompa Air

8.

Desa Bungku

9.

Desa Sungkai

10. Desa Mekar SariNes
Adapun jarak tempuh dari Ibukota Kecamatan Bajubang ke Ibukota
Kabupaten Batang hari sejauh 17 Km dan menuju Ibukota Provinsi jambi sejauh
45 Km. Pusat pemerintahan Kecamatan Bajubang terletak di Kelurahan Bajubang
dengan batas wilayah kecamatan adalah:
- Sebelah Utara berbatasan dengan

: Kecamatan Muara Bulian

- Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Provinsi Sumatera Selatan

- Sebelah timur berbatasan dengan

: Kabupaten sarolangun

- Sebelah Barat berbatasan dengan

: Kabupaten Muaro Jambi

Karakteristik masyarakat dalam Kecamatan Bajubang pada umumnya
adalah campuran antara Suku Melayu, Jawa, Batak, Banjar, Bugis, Cina, dan lain
sebagainya. Mereka hidup saling bertoleransi dan saling menghormati satu sama
lain.35

2.

Visi Dan Misi
a. Visi

: “Terwujudnya Kecamatan Bajubang yang Mandiri dan

Kompetetif ”
b. Misi

:
1. Meningkatkan profesional aparatur
2. Meningkatkan mutu dan prosedur pelayanan
3. Meningkatkan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan Desa
dan Kelurahan
4. Mengayomi aktifitas peranan perempuan
5. Ramah dan Sopan
6. Menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang kondusif
7. Menata dan mengelola keuangan tepat guna dan tepat sasaran36

35

Sumber data: Dokumentasi Expose Kecamatan Bajubang 2017-2018 Kantor
Kecamatan Bajubang.
36

Sumber data: Dokumentasi Expose Kecamatan Bajubang 2017-2018 Kantor
Kecamatan Bajubang.

3.

Susunan Organisasi
Susunan organisasi Kantor Kecamatan Bajubang terdiri dari:
1.

Camat

2.

Sekretaris Camat
a.

Sub BagianUmum dan Kepegawaian

b.

Sub Bagian Keuangan

3.

Seksi Pemerintahan

4.

Seksi Keamanan dan Ketertiban

5.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

6.

Seksi Kesejahteraan Sosial

7.

Seksi Pelayanan Umum

8.

Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bajubang sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN BAJUBANG37

CAMAT
AgungWihadi, S.Pd
SEKRETARIS CAMAT

Sumadi, SE
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

Kasubag
Umum&Kepegawaian

Kasubag
Keuangan
37
Sumber data: Dokumentasi Struktur Organisasi
Kecamatan
Iskandar,
SE Bajubang 2017-2018
Liska Handayani,
Kantor Kecamatan Bajubang.
SE

Kasi Pem
-

Kasi Trantib
Mukhsin, SE

Kasi PMD
Sumarni, SH

Kasi Kessos
Sumardi, SE

Kasi Pelum
Jasmaniar, A.Md

No

Nama

NIP

Golongan

Jabatan

1

2

3

4

5

1
2

Agung Wihadi, S.Pd
Sumadi, SE

196702231989011001
196410111985031003

(IV/a)
(III/d)

3

Iskandar, SE

196804202006011003

(III/b)

4

Liska Handayani,
SE

198410082005012001

(III/a)

5

-

6
7
8
9

Sumarni, SH
Sumardi, SE
Mukhsin, SE
Jasmaniar, A.Md

Camat
Sekcam
Kasubag
Umum&
Kepegawaian
Kasubag
Keuangan
Kasi
Pemerintahan
Kasi PMD
Kasi Kessos
Kasi Trantib
Kasi Pelum

197006091995032003
196403022002121001
197104011996021001
197206222000032004

(III/d)
(III/c)
(III/c)
(III/c)

Untuk pelaksanaan tugas-tugas di wilayah Pemerintahan Kecamatan yang
dilaksanakan di Kecamatan Bajubang di dukung oleh personil dengan struktur
sebagai berikut :
PEGAWAI DINAS / INSTANSI
DALAM KECAMATAN BAJUBANG

No

1

Jumlah Pegawai Negeri
Sipil
Dinas Instansi

2

Gol.
I

Gol.
II

Gol.
III

Gol.
IV

3

4

5

6

Jumlah
Total
PTT
7

8

1

KANTOR CAMAT

3

2

DINAS P & K

3

PUSKESMAS PENEROKAN

4

PUSKESMAS BATIN

5

KUA KECAMATAN

6

PERTANIAN

7

PPLKB – PLKB

3

3

8

MANTIS

1

1

9

PHT

10

MANBUN

1

1

Jumlah

3

4.

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

a.

Kedudukan Kecamatan

10

11

1

2

16

13

1

1

13

38

2

5

15

Kecamatan di pimpin oleh seseorang camat, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

b.

Tugas
Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di
wilayah kecamatan.

c.

Fungsi
Untuk melaksanakan tugas Kecamatan sebagaimana tersebut di atas, maka

kecamatan mempunyai fungsi :
1.

Pelaksanaan

tugas-tugas

pemerintahan

umum

keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri.

dan

pembinaan

48

2.

Pelaksanaan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan

3.

Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah

4.

Pelaksanaan pembinaan bidang pembangunan yang meliputi pembinaan
perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial

5.

Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan
rumah tangga

6.

Pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas
kepada bawahan

7.

Pembinaan hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit kerja
lainnya

8.

Penyiapan dan menyusun laporan realisasi hasil pelaksanaan tugas
kepada atasan

9.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan38

Berdasarkan pada Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 198 Tahun 2003
tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Batang Hari kepada Camat
Tanggal 25 februari 2003. Bahwa pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati Batang Hari kepada Camat yang mencakup 20 bidang tersebut,
alhamdulillah sebagian besar sudah dapat kami laksanakan. Namun demikian
masih juga terdapat kendala, antara lain :
1.

Masih adanya rincian kewenangan yang memerlukan petunjuk teknis
dari dinas instansi terkait

38

Sumber data: Dokumentasi Expose Kecamatan Bajubang 2017-2018 Kantor
Kecamatan Bajubang.

2.

Dalam hal pengawasan pembangunan masih banyaknya pelaksanaan
kegiatan yang tidak melapor kepada pemerintah setempat, terutama
kegiatan dari pemerintah provinsi

3.

Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan
Dari uraian besarnya tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh
pemerintahan Kecamatan, maka sebagai kerangka acuan dalam hal
penyusunan program pembangunan yang tetap berpedoman kepada
Renstra Kabupaten Batng Hari, kami Kecamatan Bajubang mencoba
merajut mimpi dengan menyusun Visi dan Misi Kecamatan Bajubang.39

5. Pemberayaan Masyarakat Desa (PMD)
Pembangunan dan pemberdayaan Desa dilaksanakan berdasarkan
kebutuhan Desa masing-masing seperti yang telah disepakati melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) tahun 2016
yang merupakan hasil perangkingan dan ditetapkan dalam RKP Desa tahun
2017.40 PMD di kecamatan Bajubang memiliki 1 Kasi dan 2 Staff, dimana
PMD kecamatan Bajubang yang bertanggung jawab atas desa yang ada di
kecamatan Bajubang.
a. Tugas, Pokok dan Fungsi PMD

39

Sumber data: Dokumentasi Expose Kecamatan Bajubang 2017-2018 Kantor
Kecamatan Bajubang.
40

Sumber data: Dokumentasi Expose Kecamatan Bajubang 2017-2018 Kantor
Kecamatan Bajubang.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pelaksanaan
program pembinaan kesehatan, keluarga berencana, bantuan dan pelayanan
social.
a) Menyusun

rencana

kerja

Seksi

Pemberdayaan

Masyarakat

berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan.
b) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan.
c) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Kantor
sesuai dengan bidang tugas.
d) Melakukan system pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar
efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
e) Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang
Pemberdayaan Masyarakat.
f) Melakukan penyiapan bahan penilaian pemberdayaan masyarakat
kelurahan.
g) Melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat.
h) Melakukan inventarisasi dan pengelolaan data keluarga miskin,
rumah tidak layak huni, korban bencana alam dan penyandang
masalah kesejahteraan social lainnya.
i) Melakukan fasilitas pemberian bantuan social.

j) Melakukan fasilitas Pembinaan terhadap usaha-usaha masyarakat di
bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana.
k) Melakukan fasilitasi pembinaan dan pemberian bantuan terhadap
Pemberdayaan

Kesejahteraan

Keluarga

(PKK),

Lembaga

Pemberdayaan masyarakat Keluarga (LPMK), Karang Taruna dan
Peningkatan Peranan Wanita (P2W).
l) Melakukan penyiapan bahan penyusunan indicator dan pengukuran
kinerja bidang pemberdayaan masyarakat.
m) Melakukan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi di bidang pemberdayaan
masyarakat.
Kecamatan Bajubang telah mengadakan Pembinaan secara khusus terhadap
Desa/Kelurahan yang akan mengikuti lomba, dan berhasil meraih prestasi sebagai
berikut:
 Desa Mekar Sari Nes Juara I lomba hatinya PKK tingkat Kabupaten Batang
Hari
 Desa Ladang Peris Juara I lomba pemanfaatan toga tingkat Kabupaten Batang
Hari
 Desa Mekar Jaya Juara II lomba UP2K PKK tingkat Kabupaten Batang Hari
 Desa Mekar Jaya Juara II lomba Administrasi PKK tingkat Kabupaten Batang
Hari
 Desa Batin Juara III lomba LBS tingkat Kabupaten Batang Hari

 Kelurahan Bajubang Juara III lomba Dasa Wisma tingkat Kabupaten Batang
Hari.
6.

Kesejahteraan Sosial

1.

Pelaksanaan Pendidikan

a.

Pendidikan Pra Sekolah
Untuk meningkatkan program Wajib Belajar dan menigkatkan mutu

pendidikan di masa yang akan datang sejak Tahun 2006 s/d 2017 telah dibangun
gedung PAUD sebanyak 27 buah dengan jumlah guru sebanyak 75 orang dan
murid 545 orang. Sedangkan gedung TK sebanyak 13 buah

b.

Pendidikan Dasar
Dalam Kecamatan Bajubang terdiri dari 9 Desa dan 1 Kelurahan. Terdapat

32 buah SD dengan jumlah guru 403 orang dan murid 4.765 orang.41
c.

Sekolah MenengahPertama&Menengah
SMP Negeri

: 4 buah

SMP Swasta

: 1 buah

SMP Satu Atap

: 2 buah

MTs Negeri

: 1 buah

MTs Swasta

: 3 buah

SMA Negeri

: 1 buah

41

Sumber data: Dokumentasi Expose Kecamatan Bajubang 2017-2018 Kantor
Kecamatan Bajubang.

SMK Swasta

: 1 buah

B. Gambaran Umum Desa Penerokan
1.

Letak Geografis
Desa Penerokan merupakan salah satu wilayah desa dalam Kecamatan

Bajubang dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bajubang. Secara geografis, Desa
Penerokan terletak dibagian barat Kecamatan Bajubang yang meliputi wilayah
seluas 12.000 km2 dengan jumlah kepala keluarga 2.293 KK.

42

Yang berbatasan

langsung dengan beberapa desa yaitu :
Batas Desa :
-

Sebelah Utara : Desa Petajen dan Desa Batin

- Sebelah Timur

: Desa Tj. Pauh KM. 39 dan Desa Baru Kecamatan

Mestong Kabupaten Muaro Jambi
- Sebelah Selatan

: Desa Ladang Peris

- Sebelah Barat

: Kelurahan Bajubang, Desa Mekar Sari Ness dan

Desa Batin
Desa Penerokan memiliki corak iklim tropis seperti halnya wilayah di
Kabupaten Batang Hari Lainnya, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung
terhadap kecocokan tanam pada lahan perkebunan/pertanian yang ada di Desa
Penerokan seperti Karet dan Kelapa Sawit.43
2.

Visi dan Misi

42

Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan 2017-2018.

43

Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan 2017-2018.

Visi :

“ Hadir lebih dekat melayani masyarakat demi terwujudnya Desa

Penerokan Maju, Damai, Makmur, Sejahtera serta menjunjung tinggi nilai sosial,
Budaya, Agama, Berlandaskan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa “
Misi :
1. Meningkatkan Potensi Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatkan Potensi Sumber Daya Alam;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan;
4. Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang
pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan sosial kepada
pemerintah kabupaten;
5. Menciptakan kondisi masyarakat Desa penerokan yang aman, tertib,
guyub, rukun, serta Bersatu didalam berbagai perbedaan;
6. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Menanamkan prinsip bersatu kita teguh bercerai kita runtuh dalam konsep
untuk maju, tolak radikalisme dan narkoba sebagai musuh bersama.
3.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa dan Tata Kerja Pemerintahan
Desa Penerokan
-

SUSUNAN ORGANISASI DESA PENEROKAN44

44

Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan,Data Susunan Organisasi
Perangkat Desa, 2017-2018

-

TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA PENEROKAN

a.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Dasar pembentukannya terdapat pada UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7). Secara umum
KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan
dan

kemampuan

untuk

menggerakkan

masyarakat

berpartisipasi

dalam

pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Adapun Kegiatan yang
telah dilaksanakan KPMD Desa penerokan diantaranya :
1. Kegiatan Bulanan Rakor KPMD/K se kecamatan Bajubang
2. Kegiatan studi banding BUMDES KPMD/K Kecamatan Bajubang
ke Kabupaten kerinci Tahun 2016.
Tugas sebagai KPMD

1.

Menggerakkan dan memotivasi masyarakat

2.

Membantu identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat

3.

Membantu mengembangkan kapasitas masyarakat

4.

Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar
mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat

5.

Membantu memperoleh akses berbagai pelayanan yang dibutuhkan.45

Fungsi KPMD

1.

Pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan

2.

Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat

3.

Penyusunan rencana pembangunan dan fasiltasi musyawarah perencanaan
pembangunan

4.

Pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat

5.

Penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat

6.

Pendampingan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan
partisipatif sampai kepada hasil

7.

Penumbuhkembangan dinamika lembaga kemasyarakatan dan kelompokkelompok masyarakat

8.

Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan

9.

Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam NKR.46

b.

Kader Teknis
Kader Teknik adalah seorang yang memiliki dasar-dasar kemampuan

teknis untuk membantu masyarakat melaksanakan kegiatan. Kader Teknik

45
46

Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan 2017-2018.
Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan 2017-2018.

dibutuhkan pada saat penulisan usulan dan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan
kebutuhan. KADER TEKNIK diupayakan dari anggota masyarakat yang memiliki
kualifikasi, keterampilan dan pengalaman teknis sesuai keebutuhan. Kader Teknik
tersebut, sebelum dan selama melakukan tugasnya akan mendapatkan pelatihan
danbimbingan dari Fasilitator Teknik. 47
4. Pendidikan
Dari total jumlah penduduk Desa Penerokan usia sekolah, Sejumlah 1386
orang telah mengenyam pendidikan Sampai Tingkat WAJIB BELAJAR 9 Th.
Adapun angka putus sekolah sangat rendah dan Bahkan nyaris tidak ada, hal ini
didukung oleh kesadaran. Orang tua siswa akan arti pentingnya pendidikan. Selain
itu

Juga, di dukung dengan adanya program pemerintah yang Telah

melaksanakan program pendidikan gratis bermutu.
Tidak hanya pendidikan formal, pendidikan non formal seperti kegiatankegiatan Anak anak dan remaja juga berperan Penting dalam meningkatkan
pengetahuan masyarakat, seperti Pengajian Antara Maghrib dan Isya (PAMI),
Hadrah, Kompangan ,Majelis Ta’lim, Majelis Dzikir dan kegiatan umum serta
Keagamaan memperingati Hari Besar Islam dan sejenisnya.

47

Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan 2017-2018.

5.

Ekonomi Masyarakat
Berdasarkan keadaan Desa Penerokan yang di dominasi oleh iklim tropis

dan topografi wilayahnya sangat

stratehgis dan mendukung dalam sektor

Perkebunan, maka sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani dan Buruh
Tani,

terutama

petani

Karet

dan

petani

perkebunan

Kelapa

sawit

namun selain bertani biasanya juga dibarengi dengan usaha peternakan, ternak
rumahan seperti ayam, baik itu ayam kampung maupun ayam potong, kambing,
dan sapi. dan tak sedikit pula warga yang mengembangkan budidaya ikan lele
walaupun masih dalam skala kecil guna menunjang perekonomian keluarga. 48

6.

Pelayanan Administrasi

.

48

Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan,Data Pelayanan Administrasi
Perangkat Desa, 2017-2018.

Untuk mensukseskan misi Pemerintah Desa di bidang pelayanan, setiap
perangkat Desa yang bertugas dalam pelayanan surat menyurat sesuai tugas
pokok dan fungsinya masing – masing, mengupayakan sistem cepat, tepat, dan
Benar, dengan durasi waktu berkisar 5 – 10 menit per surat, sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang telah di tetapkan, salah satunya adalah pemohon
wajib membawa pengantar dari ketua RT dalam setiap pengurusan surat
menyurat di Kantor Desa Penerokan dan persyaratan lainnya sesuai dengan
keperluan.49

49

Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan 2017-2018.

BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A.

Pelaksanaan Dan Hal Yang Mengakomodir Musrenbangdes Di

Kecamatan Bajubang
Musrenbang kecamatan dilakukan setiap 1 tahun sekali di setiap desa
dimana setiap desa yang melaksanakan Musrenbang merencanakan perencanaan
pemerintahan 1 tahun kedepan di tahun sebelumnya untuk diterapkan dan
dilaksanakan di tahun yang akan datang. Perencanaan pembangunan yang
dilaksanakan setiap desa melibatkan banyak anggota masyarakat, pemuda, tokoh
wanita, dan banyak lagi lainnya.

Wawancara peneliti dengan Ibu Sumarni, SH selaku Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, mengatakan :
“Musrenbang adalah musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan
rencana pemerintah untuk satu tahun kedepan yang berawal dari
musrenbang dari tingkat desa/kelurahan, musrenbang ini dilakukan tiap 1
tahun sekali untuk program Rencana Kerja Pemerintah 1 tahun kedepan
dan 2 tahun kedepan”.50
Desa melaksanakan Musrenbang dalam upaya penerapan prioritas
pembangunan di Kecamatan Bajubang untuk

kebutuhan masyarakat. Peneliti

dalam hal ini meneliti 1 desa yang ada di kecamatan Bajubang yaitu Desa
Penerokan.

50

Desa

Penerokan

merupakan

desa

yang

memiliki

prioritas
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pembangunan yang lumayan banyak dan merupakan desa yang pengalokasian
dananya keseluruh aspek kegiatan masyarakat.
MusrenbangDes dilakukan setiap tahun sebelum memasuki tahun
anggaran baru, setiap tahun, di desa-desa diselenggarakan Musrenbang untuk
menyusun RKPDes. Penyusunan dokumen RKPDes selalu diikuti dengan
penyusunan APBDes, karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya
akan menjadi dokumen atau berkas belaka.

Wawancara peneliti dengan Ibu Sumarni, SH selaku Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, mengatakan :

Musrenbang adalah musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan
rencana pemerintah untuk satu tahun kedepan yang berawal dari
musrenbang dari tingkat desa/kelurahan (dimulai dari RT/RW) setelah itu
naik ke tingkat musrenbang kecamatan hingga musrenbang kabupaten, dan
selanjutnya dilanjutkan ke musrenbang tingkat provinsi. Musrenbang ini
berjenjang dan memakan waktu dalam pengelolaannya, kemudian setelah
perangkat daerah mendapatkan usulan dan provinsi sudah
mengkonsultasikan publik dari rancangan awal tadi, kemudian di satukan
menjadi koordinasi teknis (kortek) dan fungsinya adalah menyatukan hasil
dari provinsi dengan forum SKPD. Sebelum melakukan kortek provinsi,
telah di laksanakan kortek nasional/pusat, di dalam kortek nasional/pusat
terdapat kesepakatan-kesepakatan yang akan di bahas. Dimana
Musrenbangdes terdapat dua pokok pembahasan yaitu usulan-usulan
pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan DD. 51
Musrenbang diawali dengan pada tingkat desa yaitu MusDes dan
selanjutnya tingkat kecamatan. Pada tahap ini setiap kecamatan akan
melaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan, yang
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Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, Senin 6
Agustus 2018, Pkl. 10.00 WIB.

akan menampung aspirasi masyarakat yang diusulkan dan diakomodir melalui
program dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Desa yang
bersangkutan. Usulan ini disusun dan disampaikan secara berjenjang/ bertingkat
mulai dari level RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Data usulan dari semua
Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, akan dikumpulkan dan dimusyawarahkan,
hasil musyawarah Desa akan di sampaikan dan dibahas di musrenbang
kecamatan dan disampaikan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan
Kecamatan yang akan diusulkan pada musyawarah perencanaan pembangunan
(musrenbang) Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
Tahap demi tahap dalam musrenbang dijalankan

dengan

menyusun

rancangan awal Rencana Kinerja Pemerintah Desa (RKPDes), kemudian itu akan
di konsultasi publikan berlanjut ketingkat Kecamatan dan Kab/Kota sehingga
akan mendapatkan suatu masukkan atau pendapat, dengan berjalannya konsultasi
publik tersebut di perangkat daerah membuat suatu forum perangkat daerah
sebagai fungsi untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari kabupaten/kota dan
stake holder yang lain yang ada di pemerintah daerah.
Peristiwa yang terjadi di lapangan diakomodir dengan adanya aturan
perencanaan pembangunan desa yang terdapat dalam Permendagri no 66 tahun
2007 BAB II Perencanaan Pembangunan Desa Pasal 3 ayat 2 “RKP-Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi desa, prioritas
pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah”.52 Selain itu
kegiatan Musrenbang juga diakomodir oleh Kecamatan menggunakan aturan
pagu indikatif desa yang merupakan suatu tindak lanjut verifikasi dari kegiatan
MusDes yang dilakukan disetiap desa di kecamatan sebelum MusrenbangDes.
MusrenbangDes yang digagas dari hasil MusDes merupakan untuk
penggalian gagasan masyarakat, selanjutnya dimasukkan dalam RKPDes
untuk mewujudkan pembangunan desa. Musrenbang selanjutnya
diteruskan ke tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi untuk dana
APBD, dan Musrenbang yang membahas dana DD hanya dilakukan di
desa dan lansung dimasukkan didalam RKPDes. Namun bila ada hasil
MusrenbangDes yang tidak masuk RKPDes itu karena tidak sesui dengan
pagu indikatif, tidak sesuai atauran yang menjadi dasar penetapan rencana
kerja dan usulan yang tidak menjadi prioritas unggulan pembangunan juga
tidak dapat masuk ke RKPDes karena didahulukan yang jadi prioritas
dalam upaya penyingkronisasian MusrenbangDes dan RKPDes untuk
selanjutnya menjadi proses pembangunan yang dilaksanakan di desa.53
Sebab berkaitan dengan ini permasalahan kita bukan pada rendahnya
kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi masyarakat, tetapi terletak pada
kebijakan politik maupun teknokrat yang ada pada pemerintah daerah bila dana
bersumber dari APBD, namun bila bersumber dari dana DD tidak dapat terlaksana
pembangunan itu karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu pagu
indikatifnya..
Dalam pelaksanaan MusrenbangDes terdapat dua pokok pembahasan yaitu
usulan-usulan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan DD. Yang
mana dengan adanya tahap Musrenbang dalam penetapan Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKPDes) dapat mewujudkan tujuan dasar kemajuan
perencanaan pembangunan dan adanya penyempurnaan rencana pembangunan
52
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yang sesuai dengan kehendak rakyat dan prioritas kebutuhan pembangunan untuk
masyarakat.
Hasil yang diperoleh dari MusrenbangDes di Kecamatan Bajubang dalam
RKPDes dimasing-masing desa. RKPDes merupakan

penjabaran rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dari musrenbang tersebut
dapat dihasilkan perencanaan pembangunan untuk setahun akan datang sama
seperti halnya musrenbang yang di dilakukan di tinkat desa/kelurahan pada bulan
januari hingga februari setiap tahunnya.

Musrenbang tingkat kecamatan Penetapan daftar nama delegasi Kecamatan
3-5 orang (masyarakat) untuk mengikuti Forum Satuan Kerja Peranggat Daerah
(SKPD) dan Musrenbang Kabupaten. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat
perwakilan perempuan, notulensi Musrenbang kecamatan sebagai bahan untuk
memperbaiki draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan. Sasaran
sosialisasi di tingkat desa adalah: warga masyarakat pada umumnya, Lembaga
Masyarakat Desa (LKMD, PKK, RW, RT, dsb), kelompok-kelompok kepentingan
(kelompok tani, kelompok pedagang, nelayan, perempuan pedagang kecil, dsb.
Sasaran sosialisasi di tingkat supra desa adalah: Pemerintah (kecamatan,
BAPPEDA, SKPD terkait), DPRD (Komisi DPRD terkait, anggota DPRD dari
perwakilan daerah pemilihan bersangkutan).

Dari musrenbang dihasilkan sebuah perencanaan pembangunan untuk
setahun akan datang sama seperti halnya musrenbang yang di dilakukan di tingkat
desa/kelurahan. Dari poses musrebang yang ada sudah terurut, mulai proses

konsultasi publik yang disatukan dari awal hingga menjadi koordinasi teknik dan
untuk menyatukan hasil yang dilakukan kortek nasional atau pusat hingga dapat
kesepakatan yang disepakati dari SKPD yang ada pada saat ini.
Selanjutnya keberlanjutan musrenbang tingkat kabupaten dilaksanakan
pada bulan maret dan dapat dihasilkan hasil dari rencana pembangunan untuk
setahun kerja yang akan datang dan selanjutnya disampaikan ke musrenbang
provinsi.
Wawancara peneliti dengan Ibu Sumarni, SH selaku Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, mengatakan :
Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan mulai dari bulan Desember
hingga akhir Januari, selanjutnya musrenbang tingkat kabupaten harus
selesai terlaksanakan pada akhir bulan maret, untuk pelimpahan
musrenbang tingkat provinsi di bulan april dan selanjutnya lagi pada
musrenbang nasional paling lambat pada bulan mei akhir.54

Dapat disimpulkan bahwa musrenbang yang dari dasar, artinya tingkat
desa/kelurahan yang lebih optimal pengumpulan perencanaan pembangunan yang
dapat disesuaikan dari berapa lama pengumpulan program dari hasil musrenbang
desa/kelurahan. Jika melalui aplikasi setiap kabupaten dan kota masing-masing
memiliki aplikasi yang tersendiri dalam menyampampaikan musrenbang tersebut,
kalau di Jambi setiap desa atau kepala daerah bebas menyampaikannya secara
langsung dan tidak terbataskan oleh waktu.

54

Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, Senin 6
Agustus 2018, Pkl. 10.00 WIB.

Wawancara peneliti dengan Ibu Sumarni, SH selaku Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, mengatakan :
Dalam Musrenbang Kepala Rukun Tetangga (RT) menyampaikan usulan
dari warga nya ke lurah atau kades lalu lurah atau kades tersebut menyeleksi
dari sekian banyak usulan-usulan yang di sampaikan lalu pihak lurah atau
kades tersebut menggimput usulan-usulan dari warga, kemudian di
sampaikan lagi ke kecamatan dan sampai lah ke kabupaten dan kota proses
penyampaiannya secara berjenjang.55

B.

Kendala dalam pelaksanaan MusrenbangDes di Desa Penerokan
Kecamtan Bajubang
Setiap usulan yang diusulkan dalam musrenbang di tampung dan

selanjutnya di urutkan berdasarkan urutan prioritas masyarakat desa penerokan.,
yang selanjutnya dimasukkan ke daftar agenda kegiatan bersumber dana DD yang
dimasukkan langsung ke rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan untuk
yang bersumber dari dana ADD dimasukkan pada agenda usulan ke tahap
musrenbang selanjutnya yaitu diakomodir dalam musrenbang kecamatan. sesuai
Permendagri no 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa dalam
BAB II, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA, Pasal 7 menjelaskan desa
menyiapkan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (DU-RKPDesa) tahunan yang sifatnya baru, Rehab maupun lanjutan kegiatan pembangunan
untuk dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan dasar
RKP Daerah Kabupaten, menyiapkan DU-RKP-Desa tahunan untuk dianggarkan
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dalam APB Desa, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, pihak ketiga
maupun swadaya masyarakat.56
Wawancara peneliti dengan Ibu Sumarni, SH selaku Kasi Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, mengatakan :
Tidak semua usulan dapat dibawa ke tingkat musrenbang nasional hanya
ada beberapa usulan yang akan dapat dibawa, karena harus sesuai dengan
kewenangannya. Prioritas usulan pemerintah desa yang didanai oleh
APBD akan di prioritaskan di tingkat kecamatan melalui sidang pleno atau
musyawarah untuk sebagai bahan yang akan diajukan dalam Musrenbang
kabupaten untuk jenjang 2 tahun pelaksanaan pembangunan, namun hasil
MusrenbangDes yang diprioritaskan dari dana DD itu akan langsung
ditetapkan dalam RKPDes oleh pemerintah desa untuk jenjang 1 tahun
pelaksanaan pembangunan. 57

Dapat disimpulkan bahwa tahapan sesuai Permendagri no 6 tahun 2007
telah diterapakan dengan adanya penyusunan daftar ususlan rencana kerja
pemerintah desa (DU-RKPDes) dalam hal ini tidak semua usulan masyarakat
dapat dimasukkan dan di jalankan melainkan usulan akan dibahas dalam forum
musrenbang yang selanjutnya akan di musyawarahkan untuk menjadi program
penting bagi masyarakat untuk dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah desa
atau yang disingkat RKPDes. Hasil MusrenbangDes yang dilaksanakan disetiap
desa di kecamatan Bajubang menghasilkan prioritas usulan yang didanai oleh
Anggaran

Pendapatan

Belanja

Daerah

(APBD),

dan

prioritas

usulan

pembangunan masing-masing desa akan di prioritaskan di tingkat kecamatan
melalui sidang pleno atau musyawarah untuk sebagai bahan yang diajukan dalam
Musrenbang kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan dua tahun kedepan
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sesuai rencana kerja pemerintah daerah. Sedangkan hasil MusrenbangDes yang
diprioritaskan dari dana DD itu akan langsung ditetapkan dalam RKPDes untuk
pelaksanaan pembangunan di tahun berikutnya. Di dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam
Pasal 1 Nomor 41 : Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat
untuk

menyalurkan

aspirasi,

pemikiran,

dan

kepentingannya

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.58
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 Nomor 41 di jelaskan peran masyarakat
adalah untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam hal ini
pemerintah daerah memiliki kewenangan yang kuat dalam menyampaikan semua
nya di

musrenbang, dan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam

mewujudkan kerja sama antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan agar
dapat terlaksana nya kebutuhan yang kurang yang di sampaikan melalui aspirasi
tersebut.
Berdasarkan pada Keputusan Bupati Batang Hari Nomor 198 Tahun 2003
tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Batang Hari kepada Camat
Tanggal 25 februari 2003, Bahwa pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan
Bupati Batang Hari kepada Camat, dari uraian besarnya tugas dan fungsi yang
harus dilaksanakan oleh pemerintahan Kecamatan, maka sebagai kerangka acuan
dalam hal penyusunan program pembangunan yang tetap berpedoman kepada
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Daerah.

Renstra Kabupaten Batnghari, Kecamatan Bajubang mencoba merajut mimpi
dengan menyusun Visi dan Misi Kecamatan Bajubang.59
Kewenangan

merupakan

kunci

utama

pemerintah

daerah

dalam

menjalankan suatu proses musrenbang, dari terbentuknya suatu usulan dari
masyarakat, melalui proposal untuk memberikan gambaran dari usulan yang di
butuhkan, lalu melalui tahapan dari tingkat penyeleksian dan penyortiran, dengan
semua tahapan dan terus melalui tahapan lagi hingga dapat terwujudnya suatu
kebutuhan tersebut.
Kegiatan dan program musrenbang ada 21 bidang urusan diantaranya yaitu,
urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan lingkungan hidup, urusan
perencanaan pembangunan, urusan perhubungan, urusan kepemudaan dan
olahraga, urusan penanaman modal, urusan koperasi dan usaha menengah kecil
dan mikro (UMKM), urusan sosial, ketenagakerjaan, ketransmigrasian, urusan
urusan ketahanan pangan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, urusan kesatuan bangsa da politik dalam negeri, urusan komunikasi dan
informasi, urusan otonomi daerah, pemerintah umum,administrasi keuangan
daerah, kepegawaian dan pemberdayaan masyarakat desa, urusan penelitian dan
pengembangan daerah, urusan kelautan dan perikanan, urusan pertanian, urusan
kehutanan, urusan energi dan sumber daya manusia, urusan kebudayaan
pariwisata, dan perindustrian, perdagangan.
RKP Desa sebagai penjabaran RPJMDesa. RPJM Desa, ditetapkan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
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Sumber data: Dokumentasi Expose Kecamatan Bajubang 2017-2018 Kantor
Kecamatan Bajubang.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan
pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), ibu Sumarni. SH
mengatakan:
MusrenbangDes dan RKPDes itu dua hal yang sangat penting dan sangat
keterkaitan satu sama lainnya semisal hal perumusan dan penetapan
keputusan usulan yang masuk dalam kerja pemerintah desa selanjutnya
untuk kedepannya terutama dalam pembangunan desa berkelanjutan. Fokus
penting dari penyaluran dana untuk pembangunan desa itu lebih terkait pada
implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan
masyarakat. 60
Musrenbang adalah forum yang dalam hal ini merupakan hal yang utama
dalam penetapan rencana kerja dimana rencana kerja pemerintah desa (RKPDes)
di tentukan oleh keberhasilan hasil musrenbang yang di jalankan dan tolak ukur
masa yang akan datang dalam pembangunan berkelanjutan. RKPDes adalah poin
utama untuk terwujudnya pembangunan, apabila usulan yang tertuang di dalam
forum musrenbang telah di tetapkan dalam RKPDes maka program atau usulan itu
akan di jalankan dengan amanat yang diberikan kepada pemerintah dalam hal
pemenuhan kebutuhan masyarakat.
RKPDes disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari
pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif desa yang
mana prioritas penggunaan dana DD diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP)
60

Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, kamis, 16
Agustus 2018, Pkl. 14.00 WIB.

Kabupaten Batanghari dengan PERBUP yang berlaku untuk pembangunan di
2017 yang direncanakan di 2016 dari dana DD yaitu PERBUP Nomor 9 tahun
2017, BAB V, Pasal 9 ayat 1 “Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai bidang
pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”.61
RKP Desa khususnya Desa Penerokan mulai disusun oleh pemerintah
Desa setelah diperoleh informasi yang lengkap tentang sumber-sumber keuangan
yang akan diterima oleh desa. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa
paling lambat sebelum penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa
yang selanjutnya disingkat RAPBDes, RAPBDes dan RKPDes menjadi dasar
penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).62
Wawancara Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), ibu Sumarni. SH
mengatakan:
Setiap tahun, di desa-desa termasuk desa penerokan itu diselenggarakan
Musrenbang untuk menyusun RKPDes. Penyusunan dokumen RKPDes juga
selalu diikuti dengan penyusunan APBDes, karena suatu rencana apabila
tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka yang
bahkan tidak nerguna. 63

Dokumen yaitu APBDes dan RKPDes tidak terpisahkan, dan saling
berhubungan dengan musyawarah dan mufakat atau musrenbang. RKPDes dan
APBDes merupakan dokumen dan infomasi public yang dapat di rancang apabila
telah melalui tahap MusrenbangDes. MusrenbangDes yang dilaksanakan disetiap
desa menghasilakn hampir 80% aspirasi dan program yang dimasukkan dalam
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RKPDes baik dari sumber dana DD atau dari dana APBD. Dimana RKPDes ini
dibuat tiap 1 tahun sekali sama halnya dengan usulan dana DD yang diusulkan
dalam jangka waktu

1 tahun sekali, namun perencanaan dari dana APBD

memiliki jangka waktu 2 tahun, sehingga bisa saja perencanaan masuk dalam
tahun pertama atau tahun kedua dalam RKPDes. Perencanaan yang bersumber
dari dana DD memiliki beberapa perencanaan

yang tidak dapat dimasukkan

dalam RKPDes karena dianggap tidak sesuai dengan pagu indikatif dan tidak
sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan perencanaan yang bersumber dari
dana APBD juga memiliki beberapa yang tidak masuk dalam RKPDes bisa
karena kurangnya pengetahuan aparatur desa mengenai pengelolaan perencanaan
dari dana APBD atau bisa usulan perencanaan diusulkan ditahun berikutnya.
Dapat dilihat bahwa hal hal yang menjadi kendala dalam penetapan
RKPDes membuat banyak perubahan dalam penetapannya, hal ini yang terus jadi
persoalan dimana usulan masyarakat yang terbentur dengan ketidaksesuaian
usulan dengan pagu indikatif yang ada bahkan standar aparatur desapun ikut
diperhitungkan dalam penetapan RKPDes.
Wawancara di Kantor Balai Desa Penerokan kepada Kader PMD Desa
Penerokan, Yayuk Indriana Putri mengatakan :
Persentasi yang terlihat antara Hasil MusrenbangDes dan Penetapan
RKPDes sampai saat ini berkisar 50% - 80%, dimana dalam hal
pembangunan berkelanjutan apa yang dituangkan dalam RKPDes ini jadi
tolak ukur pelaksanaan pembangunan dan menjadi cerminan dari
pelaksanaan MusrenbangDes. 64
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Wawancara Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa Penerokan, Senin, 20
Agustus 2018, Pkl. 09.00 WIB.

Persentasi yang ada merupakan pengamatan dari 2 tahun terakhir
pelaksanaan RKPDes dari alokasi dana DD dan Alokasi Dana APBD. Selanjutnya
juga dibandingkan dengan pemngamatan beberapa tahun terakhir dalam hal
hubungan Musrenbang dan RKPDes se-kecamatan Bajubang bahwasanya
persentasi hubungan ini sangat berpengaruh untuk kemajuan Desa.
Wawancara Kasi PMD Kantor Kecamatan Bajubang, Ibu Sumarni, SH
menyatakan bahwa :
Bila melihat konsep Negara Demokrasi yaitu perencanaan dengan konsep
buttom up yang mana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar utama penetapan
kebijakan pembangunan daerah. Untuk sejauh ini Hasil MusrenbangDes
dan Penetapan RKPDes sampai saat ini berkisar 50% - 80%.65
Saat ini

dalam hubungan MusrenbangDes yang telah berjalan tiap

tahunnya dengan RKPDes persentasi keberhasilan lumayan besar namun prioritas
dari pembangunan yang telah melalui tahap Musrenbangpun masih dapat berubah
dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Bila demikian adanya, maka realita ini
tentu saja menjadi cerminan jalannya musyawarah perncanaan pembangunan.
Terhambatnya perencanaan akan menghadirkan pola-pola pembangunan yang
tidak aspiratif sehingga dapat

memicu perubahan terhadap rencana kerja

pemerintah yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Sebab berkaitan dengan ini
permasalahan kita bukan pada rendahnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi
masyarakat, tetapi terletak pada kebijakan politik maupun teknokrat yang ada
pada pemerintah daerah bila dana bersumber dari APBD, namun bila bersumber
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dari dana DD tidak dapat terlaksana pembangunan itu karena tidak sesuai dengan
aturan yang berlaku.
Wawancara Kasi PMD Kecamatan Bajubang, Ibu Sumarni, SH
menyatakan bahwa :
Musrenbang dana DD dilakukan di desa dan lansung dimasukkan didalam
RKPDes. Namun bila ada hasil MusrenbangDes yang tidak masuk
RKPDes itu karena tidak sesui dengan pagu indikatif, tidak sesuai atauran
yang menjadi dasar penetapan rencana kerja MusrenbangDes dan RKPDes
untuk selanjutnya menjadi proses pembangunan yang dilaksanakan di
desa.66

Terliahat bahwa Musrenbangdes dalam perjalanannya selama ini belum
dapat menjadi yang berperan penting di desa. Apalagi yang terjadi dilapangan
khusunya Desa Penerokan. Berkaitan dengan ragam program dan kegiatan yang
menjadi agenda MusrenbangDes yang disesuiakan dengan pagu indikatif itu menurut
aktor kecamatan yaitu Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Semarni, S.H
menjelaskan bahwa :
4 Bidang kegiatan prioritas yang diusulkan desa menjadi tolak ukur
dengan harus adanya kesesuaian dengan pagu indikatif berupa keselarasan
RKPDes dan RPJMDes yang ada, keselarasan visi dan misi kepala daerah
provinsi, kabupaten dan desa dalam pembangunan, agaran dasar dengan
penetapan pembiayaan dana DD untuk pembangunan dan pemberdayaan
jangka waktu 1 tahun dan dana ADD(APBD) untuk dana pemerintahan
dan pembinaan jangka waktu 2 tahun, tahap MusrenbangDes akan dibawa
pada Musrenbang tingkat kecamatan, Perencanaan pembangunan dimulai
dari tahap perencanaan, Musrenbang kali ini merupakan tahapan awal atau
proses dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDes) tahun 2017, dan
nantinya akan dipilih lagi dari beberapa poin di 4 bidang yang diusulkan
menjadi 35 kegiatan prioritas untuk selanjutnya dibahas pada Musrenbang
tingkat Kecamatan. 67
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Dalam pelaksanaan Musrenbang banyak hal yang harus diperhatikan
dimana penetapan usulan di dalam musrenbang adalah keputusan atas partisipasi
masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Banyak yang harus jadi tolak ukur
dalam penetapan usulan yang baik untuk desa, dimana ada bidang-bidang khusus
yang nantinya jadi program prioritas yang akan dilaksanakan dan di jalankan serta
diarahkan yang sesuai dengan pagu indikatifnya.

C.

Langkah Strategis Kedepan Dalam Pelaksanaan Musrenbangdes

Penerokan Kecamatan Bajubang
Terkait dengan proses pembangunan desa, belum terlihat secara utuh hasil
dari pelaksanaan pembangunan yang telah di musyawarahkan dan masuk dalam
RKPDes sudah terlaksana secara optimal, terlebih di Desa Penerokan banyak
sekali program usulan yang tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah
padahal usulan yang di ajukan merupakan usulan yang menjadi pokok utama
dalam kemajuan pembangunan desa, bukan maju dalam hal pembangunan saja
tapi juga menunjang untuk segi perekonomian, serta pendidikannya yang ada di
Desa Penerokan.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang terkadang masih

ditemukan banyak perubahan membuat nilai persentasi realisasi pembangunan
menurun, dalam hal ini rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) yang
programnya sudah terealisasi dalam pembangunan berkisar 50% - 85% khusus di
kecamatan Bajubang. Hal ini tampak pada bangunan fisik yang di bangun namun,
banyak juga dari RKPDes tidak menghasilkan apapun dalam pembangunan baik

fisik ataupun pemberdayaan, apalagi perihal pemberdayaan ini sangat
mempengaruhi masyarakat langsung.

Wawancara Kasi PMD Kecamatan Bajubang, ibu Sumarni, SH menyatakan :

Realisasi Rencana Kerja Pemerintah Desa di kecamatan Bajubang hampir
terealisasi sesuai denga RKPDes tetapi ada yang juga tidak terlaksana,
persentasi terealisasinya pembangunan bila dilihat dari RKPDes yaitu 50%
- 85% yang terealisasi di kecamatan Bajubang.68
Pembangunan menjadi hal yang sangat penting bagi kesejahteraan
masyarakat, dimana pemerintah juga harus memperhatikan keinginan masyarakat
untuk menciptakan lingkungan masyarakat sejahtera. Dari hasil Musrenbang yang
selanjutnya disusun dan ditetapkan menjadi RKPDes maka implementasi dari
RKPDes yang menjadi suatau keberhasilan rencana kerja Pemerintah di suatau
daerah. Kecamatan Bajubang memiliki nilai persentasi keberhasilan pembangunan
dari RKPDes yang cukup tinggi, bila dilihat Desa yang ada di Kecamatan
Bajubangpun dalam hal terealisasinya pembangunan dari RKPDes cukup berhasil
menerapkannya. Peristiwa yang terjadi di lapangan desa di kecamatan Bajubang
menindak lanjuti dari hasil musrenbang dan menindak lanjut RKPDes yang telah
ditetapkan. Desa Penerokan menjadi desa yang cukup berhasil dalam
implementasi pembangunannya.

Wawancara Kades Penerokan, Bapak Sugiyono, menyatakan :
Pembangunan yang berjalan di desa Penerokan ini mengikuti dari program
yang telah di tetapkan pada forum musrenbangDes yang telah di bukukan
dalam RKPDes desa Penerokan. Untuk nilai persentasi terealisasinya
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pembangunan sesuai RKPDes itu masih kisaran 50% sampai 70%, sebab
ada kegiatan yang kadang tidak sesuai atau tidak cukup waktu dalam
pekerjaannya, seperti Pemberdayaan masyarakat yang kerap memiliki
waktu singkat dalam pelaksanaan kegiatannya.69

Untuk melaksanakan sebuah kegiatan harus melakukan suatu rencana,
sebuah perencanaan yang baik itu harusnya sudah berjalan dengan baik sebelum
pelaksanaan, jika sebuah perencanaannya sudah dapat berjalan dengan baik dan
benar jika tinggal perkembangan sekaligus implementasi nya di lapangan dan
seterusnya bagaimana menjalankan dan mengoperasikan pekerjaan sesuai dengan
perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Implementasi perencanaan harus
sesuai dengan perencanaan yang di buat kalau perencanaannya sudah berjalan
dengan baik maka implementasinya sudah berjalan dengan baik, dan pengaruh
musrenbang sangat berpengaruh karena setiap kegiatan atau program pelaksaan
kegiatan harus sesuai dengan rencana. Dalam hal ini penulis memberikan sebuah
gambaran baru dengan proses musrenbang dan penetapan RKPDes yang ada di
Kecamatan Bajubang Khususnya di Desa penerokan.
Pengambilan keputusan dalam musrenbang untuk menetapkan rencana
kerja pemerintah desa yang akan dijalankan kedepannya merupakan proses yang
menjadi pokok utama pembangunan apa yang akan di realisasikan untuk
kepentingan masyarakat. Balanced Scorecard merupakan alat yang digunakan
untuk memetakan strategi dan menterjemahkan strategi menjadi aksi.
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Hubungan yang terlihat jelas dalam pelaksanaan Musrenbang yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk selanjutnya diterapkan
dalam pembanguna dapat di lihat melalui Balanced scorecard (BSC)

yang

merupakan sebuah sitem manajemen (bukan sistem pengukuran semata) yang
memungkinkan organisasi menggambarkan dengan jelas visi dan strateginya dan
mengaplikasikan

visi

scorecardmemberikan

dan
umpan

strategi
balik

tersebut
seputar

dalam
proses

tindakan. Balanced
bisnis

internal

dan outcomeeksternal dalam rangka meningkatkan kinerja dan pencapaian
strategis secara berkelanjutan.
Konsep balanced scorecard mengukur kinerja organisasi melalui empat
perspektif yakni perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta
pertumbuhan dan pembelajaran. Pada awalnya, balanced scorecard hanya
digunakan oleh organisasi bisnis untuk mengukur kinerjanya, saat ini balanced
scorecard juga digunakan oleh organisasi publik termasuk pemerintah daerah.
Organisasi publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan layanan pada
publik, tanpa mengejar keuntungan. Agar dapat digunakan oleh organisasi
publik, balanced scorecard perlu dimodifikasi.70
Pada organisasi sektor publik BSC dapat digunakan untuk memonitor dan
mengevaluasi kinerja organisasi pada perspektif proses internal (misalnya jumlah
sampah yang diangkut), kepuasan pelanggan (publik dan pemimpin politik
sebagai pelanggan), keuangan (misalnya tingkat kredit, saldo dana), dan pada
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perspektif lainnya. Secara umum terdapat perbedaan-perbedaan perspektif BSC
yang diterapkan pada organisasi bisnis yang berorientasi laba dan pada organisasi
sektor publik yang berorientasi pelayanan pada publik.
Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk mencari profit,
organisasi ini terdiri atas unit-unit yang saling terkait yang mempunyai misi yang
sama, yaitu melayani masyarakat. Untuk itu, organisasi publik harus dapat
menerjemahkan visinya ke dalam strategi, tujuan, ukuran, serta target yang ingin
dicapai. Selanjutnya dikomunikasikan kepada unit-unit yang ada untuk dapat
dilaksanakan sehingga semua unit mempunyai tujuan yang sama, yaitu
pencapaian misi organisasi. Untuk itu, organisasi publik dapat menggunakan BSC
dalam menerjemahkan misi organisasi ke dalam serangkaian tindakan untuk
melayani masayarakat.
Balanced scorecard dapat digunakan pada organisasi publik yaitu
pemerintahan setelah dilakukan modifikasi dari konsep balanced scorecard yang
awalnya ditujukan bagi organisasi bisnis. Modifikasi tersebut antara lain adalah
dalam hal misi organisasi publik, sehingga tujuan utama suatu organisasi publik
adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai secara efektif dan
efisien. Bagian lain yang perlu dimodifikasi adalah posisi antara perspektif
finansial dan perspektif pelanggan. BSC pada dasarnya merupakan ukuran kinerja
yang tidak hanya mendasarkan dari pada ukuran kinerja tradisional yang
berorientasi pada perspektif keuangan tetapi juga pada aspek nonkeuangan.

71

Pemerintah pada era sekarang ini diharapkan untuk menjadi akuntabel,

kompetitif, ramah rakyat dan berfokus pada kinerja. Tuntutan ini mengharuskan
instansi pemerintah untuk bertindak professional sebagaimana yang dilakukan
oleh organisasi swasta.
Balanced Scorecard adalah sebuah cara pandang baru baagaimana suatu
organisasi akan dapat dikelola dengan baik lagi dengan penyesuaian dengan pagu
indikatif yang ada. Balanced Scorecard dikembangkan oleh setiap instansi
pemerintah untuk mempertajam perannya dalam menjalankan funsi-fungsi
pemerintah, balanced scorecard dalam pemerintahan oleh Kaplan dan Norton
menjelaskan ada empat perspektif yang mempengaruhinya dalam hal ini maka
diperoleh analisis balanced scorecard di desa Penerokan:
a.

Perspektif Keuangan (Finansial)
Pemahaman perspektif finansial dalam manajemen BSC sangat penting

karena keberlangsungan suatu unit bisnis strategis sangat tergantung posisi dan
kekuatan finansial. Desa penerokan memiliki dana sejumlah Rp 2.361.593.252
dengan Dana Desa (DD) Rp 856.891.752, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp
1.386.307.752, Pembagian hasil pajak dan retribusi Rp 21.393.738, dan
Pendapatan Asli Desa Rp 97.000.000. Yang mana dari dana ini mampu
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di
desa

Penerokan.72ADD

dialokasikan

untuk

kegiatan

pemerintahan

dan

pembinaan. Dibidang pemerintahan diantaranya penghasilan tetap kepala desa dan
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aparatur,tunjangan BPD beserta anggota, insentif pegawai sarak, guru PAMI,
lembaga adat dan kader kesehatan, guru TK/PAUD dan operasional kantor.
Pembinaan untuk kegiatan PKK dan Pemuda. DD dialokasikan untuk bidang
pembangunan dan pemberdayaan, diantaranya dalam pembangunan dengan
peningkatan infrastruktur, dalam hal pemberdayaan dengan pengadaan pelatihan
untuk peningkatan sumber daya manusia.
b.

Perspektif Customer&stakeholders (Dalam perspektif pelanggan/stakeholder)
Elemen yang paling penting dalam suatu bisnis adalah kebutuhan pelanggan,

sehingga kebutuhan pelanggan harus diidentifikasi secara tepat. Desa Penerokan
adalah desa dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya yang juga dalam
pembangunan lebih memperhatikan kebutuhan utama untuk desa, saat ini desa
penerokan khususnya masyarakat desa lebih membutuhkan infrastruktur dan
bantuan pengembangan usaha, kemudian dalam hal ini prespektif customer
disandingkan dengan stakeholder. Pemangku kepentinagn dan pelanggan
memiliki nilai timbal balik yaitu dalam pemerintahan adalah

peningkatan

pendapatan asli desa (PAD) melalui pengembangan usaha desa. Kemudian dalam
tahap Musrenbang Pelanggan dan pemangku kepentingan memiliki peranan
penting untuk pengambilan keputusan terbaik bagi prioritas program unggulan
yang dibutuhkan desa dan masyarakat. selain itu pemangku kepentingan dan
pelanggan harus memiliki timbal balik untuk kemajuan desa seperti halnya pajak,
maka harus diberlakukan taat pajak untuk masyarakat, dan pajak ini juga
merupakan penghasilan untuk pemerintah dan dapat meningkatkan PAD
Penerokan.

Terlihat saat ini desa Penerokan memiliki stakeholder pilihan rakyat yang
dipandang mampu untuk membangun desa jauh lebih baik lagi, dengan
stakeholder yang telah mempunyai jam terbang tinggi akan mamapu membawa
desa ini untuk mampu bersaing dengan standar yang lebih baik pula lagi.
c. Perspektif Proses Bisnis Internal
Desa Penerokan adalah desa yang terkenal

dengan bisnis internalnya,

bahkan bisnis internal yang ada di desa ini sudah menjadi icon besar kabupaten
Batanghari. Adanya upaya pemerintah dalam peningkatan nilai PAD melalui
peningkatan mutu usaha kecil menengah di desa penerokan dimana Desa ini telah
memiliki kelompok usaha kecil menengah dan dalam tahap musrenbang dapat
diusulkan pendirian semacam tempat usaha untuk menampung buatan asli daerah
untuk di pasarkan, dan hal ini dapat masuk dalam Program Kerja Pemerintah
Desa. Sebab hal yang diperlukan saat ini untuk kemajuan bisnis internal desa
dengan adanya Pendirian tempat usaha berupa tempat untuk pemasaran produk
lokal yang ada di desa Penerokan, hal ini lah yang saat ini dibutuhkan untuk bisnis
internal masyarakat di Penerokan.
Beberapa Usaha yang ada di desa Penerokan yang butuh pemasaran dan dapat
dikembangkan untuk memperoleh PAD Desa yang besar :
1.

Adanya Usaha Tahu Pong di dusun Purwodadi Desa Penerokan

2.

Adanya Usaha Kain Tenun/songket di dusun Wonorejo Desa Penerokan yang
sudah dilegalkan menjadi kain tenun/songket Kabupaten Batanghari dan
menjadi icon/ ciri khas Batanghari yang dinamakan songket Tunjuk Langit,
usaha ibu Mariana.

3.

Adanya Usaha Dodol di dusun Purwodadi yang sudah menjadi produk
unggulan, usaha ini milik ibu Pur.

4.

Usaha Rengginang di dusun Purwodadi, usaha ini milik ibu Leginah.
BSC adalah model rantai nilai proses bisnis internal yang terdiri atas tiga

komponen utama, dalam hal ini dikaitkan dengan bisnis internal desa Penerokan:
a) Proses inovasi, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan masa kini dan masa
mendatang serta mengembangkan solusi baru untuk kebutuhan pelanggan., bisa
dengan melakukan inovasi kemasan produk untuk dodol dan rengginang, dan
kreasi industri kreatif di desa Penerokan.
b) Proses operasional, mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan dalam proses
operasional serta mengembangkan solusi masalah. Seperti penjualan produk
barang berlebih namun dalam pemasaran produk tidak terjual, maka itu kan
mendatangkan pemborosan atas barang lebih yang sudah dibuat contohnya di desa
Penerokan dalm pembuatan dodol yang berlebih namun pemasaran tidak
mencapai target, maka itu termasuk pemborosan. Pemborosan juga ditemukan
pada banyaknya bahan yang dibeli dalam pembuatan produk sedangkan bahan itu
tidak terlalu penting atau bisa secukupnya membeli bahan untuk produksi barang
penjualan.
c) Proses pelayanan, berkaitan dengan pelayanan kepada pelanggan, seperti
pelayanan purnajual, menyelesaikan masalah yang timbul pada pelanggan dalam
kesempatan pertama secara cepat, melakukan tindak lanjut secara proaktif dan
tepat waktu, memberikan sentuhan pribadi, dan lain-lain.

d) Pespektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Perspektif keempat dalam BSC adalah mengembangkan tujuan dan
ukuran-ukuran yang mengendalikan pembelajaran dan pertumbuhan organisasi.
Tujuan-tujuan dalam perspektif ini merupakan pengendali untuk mencapai
keunggulan outcome ketiga perspektif (finansial, pelanggan, dan proses bisnis
internal). Terdapat tiga kategori yang sangat penting dalam perspektif
pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu (1) kompetensi karyawan, (2) infrastruktur
teknologi, dan (3) kultur perusahaan.73
Di desa Penerokan masih sangat dibutuhkan tenaga pelatih untuk
peningkatan mutu sumber daya manusia. Dalam Hal ini dapat di masukkan dalam
usulan Pemberdayaan masyarakat di desa melalui dana DD yang ada di desa
untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan ini, dan dalam hal ini dapat
diusulkan dan ditetapkan dalam musrenbang dan ditetapkan dalam RKPDes untuk
menyediakan tenaga pelatih profesional untuk peningkatan pemberdayaan
masyarakat desa agar dapat mengembangkan perekonomian desa.
Desa penerokan masih membutuhkaan pelatihan berupa pelatihan jahit, tata
boga, karang taruna karena karang taruna di desa ini terlihat tidak aktif dalam
kegiatan desa. Selain itu desa penerokan juga memiliki potensi adanya tenaga
pelatih untuk pelatihan tenun sebab kain tenun yang menjadi icon Batanghari itu
diproduksi oleh pengusaha kain tenun desa Penerokan, dan dalam hal ini
pengrajin kain tenun sudah memiliki standar tinggi dan mampu bersaing sehingga
mampu untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat Penerokan untuk
73
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peningkatan mutu SDM, namun seringkali finansial menjadi halutama yang
menghambat proses pelatihan pemberdayaan ini.
Dalam mengimplementasikan pendekatan BSC ke dalam sektor publik,
ada lima langkah yang harus dilakukan. Pertama, menetapkan suatu pengukuran
kinerja yang berorientasi pada hasil yang menyeimbangkan pencapaian target dari
keempat perspektif tersebut. Dalam hal ini diperlukan tiga langkah konkret yaitu
(1) mendefinisikan atau menentukan pengukuran yang paling berarti bagi
stakeholders yang berfungsi untuk mengarahkan perhatian mereka,
(2) penumbuhan komitmen pada perubahan-perubahan dasar dengan melibatkan
berbagai pihak dan menerapkan sistem yang “fleksibel” (tidak kaku) serta
menentukan arahan yang jelas untuk pelaksanaan, monitoring, pengukuran dan
pelaporannya, serta
(3) memperhatikan fleksibilitas melalui perhatian bahwa manajemen kinerja
adalah proses yang hidup, dan mempertahankan keseimbangan antara pengukuran
keuangan dan nonkeuangan. Kedua, menetapkan akuntabilitas pada semua level
organisasi. Akuntabilitas harus dipandang sebagai kunci keberhasilan organisasi,
harus menjadi tanggung jawab setiap individu, dan yang lebih penting harus
diwujudkan oleh pimpinan organisasi melalui contoh/ teladan. Ketiga,
mengumpulkan, mengguna kan, dan menganalisis data yang diperoleh dan
menghubungkan nya ke dalam proses perencanaan strategik. Keempat,
menghubungkan hasil analisis data dan informasi di atas ke dalam proses
penyusunan program kerja berikut penyusunan anggaran nya.

Penerapan BSC pada pemerintahan daerah di Indonesia konsisten dan
sejalan dengan kebijakan pengembangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
mengarah kan organisasi pemerintah untuk merumuskan RKP pada organisasi nya
masing-masing. Penyusunan RKP merupakan langkah perencanaan strategik yang
dilakukan untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
pemerintahan untuk menuju pembangunan berkelanjutan di suatu daerah dalam
hal ini RKP yang di fokuskan kepada RKPDes, dan RKPDes ini adalah yang
terdapat di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari,
Provinsi Jambi.
Strategi yang di buat untuk penerapan balanced scorecard ini di
pemerintahan desa Penerokan maka dapat dilihat dari 4 komponen penting dari
balanced scorecard yang dapat jadi pembahasan utama dalam musrenbangdes desa
Penerokan untuk meningkatkan strategi menjadi aksi yang jauh lebih baik lagi
untuk kemajuan desa Penerokan. Maka bila di kaitkan dengan balanced Scorecard
maka:
Misi

:Memanfaatkan keanekaragaman SDA secara lestari

dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya setempat.
Tujuan

:Mengoptimalkan

pemanfaatan

SDA

untuk

kesejahteraan rakyat
Sasaran 1

:Pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penciptaan

lapangan kerja
Perspektif 1

: Pelanggan /Stakeholder

Tujuan/Sasaran

: Pertumbuhan Ekonomi Desa

Indikator

:

Kenaikan

Gross

Domestic

Product

(GDP)

yang

merupakan nilai dan jasa akhir yang dihasilakn dari berbagai unit produksi di
wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun.
Strategi

: Pemangku kepentinagn dan pelanggan memiliki nilai

timbal balik .

Perspektif 2

: Proses Internal

Tujuan/Sasaran

: Pengembangan Kawasan industri, Perluasan kesempatan

kerja Indikator

: Tenaga pemasaran yang terlatih, pengembangan tempat

usha bagi masyarakat.
Strategi

: Pembangunan Lokasi Pemasaran produk asli daerah, dan

peningkatan proses pemasaran secara kreaktif dan modern.

Perspektif 3

: Inovasi dan Pembelajaran

Tujuan/Sasaran

: Peningkatan kualitas tenaga kerja, Pelatihan tenaga kerja,

dan Pendapatan SDM
Indikator

: Tersedianya tenaga pelatih

Strategi

: Pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat

Perspektif 4

: Keuangan

Tujuan/Sasaran

: Sumber dana yang dibutuhkan

Indikator

: Efisiensi dan Efektivitas

Strategi

: Penggunaan dana DD dan ADD secara Efektif dan efidien

guna menunjang pembangunan desa berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan

1.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa MusrenbangDes di desa Penerokan
telah mengakomodir rencana kerja pemerintah desa dalam pelaksanaan
pembangunan di desa Penerokan Kecamatan Bajubang, dengan prioritas
usulan pembangunan yang diinginkan masyarakat yaitu pembangunan
jembatan/box culvert gudang asap sebanyak 1 unit, pembangunan jalan
produksi gudang asap 1 unit, pembangunan pagar makam 1 unit dan
pengadaan pupupk subsidi di desa Penerokan. MusrenbangDes telah
mengakomodir keinginan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi
kebutuhan yang diinginkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
desa. Usulan masyarakat dimusyawarahkan dan di tetapkan menjadi rencana
kerja yang selanjutnya akan terwujud menjadi pembangunan berkelanjutan.
Permendagri No. 6 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa,
menjadi

pedoman

pelaksanaan

MusrenbangDes

dan

Kecamatan

menggunakan aturan pagu indikatif desa yang merupakan suatu tindak

lanjut verifikasi dari kegiatan MusDes yang dilakukan disetiap desa di
kecamatan sebelum MusrenbangDes.
2.

Kendala yang dihadapi dalam MusrenbangDes yang dilaksanakan disetiap
desa menghasilkan hampir 80% aspirasi untuk se- kecamatan Bajubang
dan program yang dimasukkan dalam RKPDes baik dari sumber dana DD
atau dari dana APBD. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang terkadang
masih ditemukan banyak perubahan membuat nilai persentasi realisasi
pembangunan menurun, dalam hal ini rencana kerja pemerintah desa
(RKPDes) yang programnya sudah terealisasi dalam pembangunan berkisar
50% - 85% khusus di kecamatan Bajubang, banyak juga dari RKPDes tidak
menghasilkan

apapun

dalam

pembangunan

baik

fisik

ataupun

pemberdayaan, apalagi perihal pemberdayaan ini sangat mempengaruhi
masyarakat langsung. Kendala lain 20%-25% yang sering ditemui bahwa
banyak program usulan yang tidak sesuai dengan pagu indikatif yang telah
ditentukan oleh RPJMDes sehingga tidak dapat di masukkan dalam rencana
kerja pemerintah desa (RKPDes) pagu indikatif yang utama ada pada 4
Bidang kegiatan prioritas yang diusulkan desa menjadi tolak ukur dengan
harus adanya kesesuaian dengan pagu indikatif berupa keselarasan RKPDes dan
RPJMDes yang ada, keselarasan visi dan misi kepala daerah provinsi, kabupaten
dan desa dalam pembangunan, agaran dasar dengan penetapan pembiayaan dana
DD untuk pembangunan dan pemberdayaan jangka waktu 1 tahun dan dana
ADD(APBD) untuk dana pemerintahan dan pembinaan jangka waktu 2 tahun.

3.

Strategi kedepan dalam pelaksanaan MusrenbangDes di Desa Penerokan
dengan dilaksanakannya penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKP)

untuk 1 tahun rencana pembangunan di desa Penerokan, pemerintah desa
melakukan perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pemerintah
desa untuk menuju pembangunan berkelanjutan di desa penerokan yang
sesuai dengan pagu indikatif pembangunan desa, yaitu penyesuaian
RPJMDes yang mengacu pada RPJM Daerah.

B.

Saran-saran
Setelah penulis menguraikan dari pembahasan, kemudian menarik

kesimpulan, melalui tulisan ini penulis mengajukan saran yang mungkin dapat di
gunakan :
1.

Kepada Pemerintah Kecamatan Bajubang dalam setiap menjalankan tugas
dan amanah dalam menjalankan kebutuhan masyarakat maka berlaku adil
lah dan sejahterahkan lah masyarakat dan mengutamakan setiap kebutuhan
masyarakat.

2.

Kepada

Pemerintah

musrenbangDes

Desa

dalam

penerokan

penetapan

yang

RKPDes

menjalankan

desa

Penerokan,

proses
yang

mengemban tugas membuat rencana kerja jangka 1 tahun dan 2 tahun
rencana kerja pemerintah desa.
3.

Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak lembaga swasta
dapat bekerja sama yang kuat dalam menjalankan amanat suatu proses
pembangunan dan harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk
menyelesaikan kerja sama.

4.

Kepada masyarakat harus mampu memberikan gambaran yang jelas dalam
setiap kebutuhan yang di butuhkan dan harus banyak lagi melakukan diskusi
bersama dalam setiap pertemuan agar dapat mengetahui kekurangan yang
akan di sampaikan di dalam forum.
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