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DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan 1. 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah 
yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah, RPJM 
Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 
program satuan kerja.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 2. 
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan 
pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta 
berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 3. 
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang 
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan mendorong partisipasi 
masyarakat.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 4. 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan 5. 
merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Dana perimbangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 6. 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 7. 
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.8. 

RTR (Rencana Tata Ruang), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang.9. 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah. 10. 
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang melekat padanya, 
dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Visi adalah rumusan umum berupa gambaran mental berkaitan keadaan yang diinginkan pada akhir 11. 
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi 12. 
untuk mewujudkan visi.

Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan jangka panjang (13. strategic goals) yang 
dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan 
program.

Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi 14. 
yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah di tingkat Pusat, Propinisi, 15. 
dan Kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan.

Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan 16. 
oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai secara terukur baik 17. 
kuantitas maupun kualitas berkaitan dengan penggunaan anggaran.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, 18. 
keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 
atau kegiatan.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari 19. 
suatu kegiatan.

Keluaran (20. output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan kebijakan.

Hasil (21. outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 
satu program.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT dengan rahmatnya paket modul pelatihan bagi 
widyaiswara yang terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu; (1) Pengarusutamaan Perdamaian: Konsep, 
Kebijakan dan Strategi; (2) Penyusunan Renstra SKPD: Pengintegrasian Tema Pengarusutamaan 

Perdamaian dalam Program Satuan Kerja Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Renja SKPD: Pengintegrasian Isu-
Isu Pengarusutamaan Perdamaian dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan (4) Pengelolaan 
Forum SKPD: Pembahasan Isu-Isu Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Lintas dan Gabungan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, dapat hadir di depan pembaca sebagai salah satau upaya mendorong peningkatan 
kapasitas aparatur pemerintah khususnya yang terlibat dalam pengembangan program di Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). 

Disadari perlunya bahan rujukan (literatur) yang membahas secara mendalam tentang pengarusutamaan 
perdamaian sebagai sebuah konsep yang relatif baru di bidang tata kelola pemerintahan, penulis memberanikan 
diri menginisiasi bahan pelatihan ini untuk membantu mengisi kekosongan literatur tersebut. Secara khusus 
modul ini ditujukan bagi pemerintah daerah, SKPD, instruktur, nara sumber, fasilitator dan pemerhati bidang 
pemerintahan yang ingin mendalami tentang konsep pengarusutamaan perdamaian yang terintegrasi dalam 
proses pembangunan. Dimana gagasan ini menjadi salah satu masukan dalam rangka pencegahan dan pengelolaan 
konflik. Kita menyadari betapa berat tugas pemerintah daerah dalam hal ini SKPD untuk mendorong peningkatan 
kesejahteraan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat, jika dalam pelaksanaannya tanpa diiringi jaminan 
situasi dan kondisi keamanan, ketertiban, dan kenyamanan. Oleh karena itu, aparatur pemerintah daerah perlu 
dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program yang peka 
terhadap berbagai gejolak dan kerentananan sosial yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan 
atau pembangunan. Secara sosiologis perlu dipahami, bahwa berapapun besarnya biaya investasi pembangunan 
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yang dikeluarkan tidak akan bermanfaat, jika pada saat yang sama hilang dan hancur akibat konflik dan kekerasan 
yang mewarnai penyelenggaraan pemerintahan. 

Pembangunan tidak cukup hanya ditopang oleh gagasan dan strategi sektoral, pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi saja tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan kemampuan adopsi masyarakat terhadap 
perubahan. Banyak program pemerintah digulirkan di satu sisi telah berhasil dalam mendorong pertumbuhan 
ekonomi dalam jangka pendek tetapi gagal dalam membangun kohesivitas sosial, daya tahan terhadap kerentanan 
dan memperkuat nilai-nilai kultural. Di sisi lain, ketika optimisme setiap daerah mengejar ketertinggalan dengan 
memfokuskan pada upaya meningkat indikator pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik, tanpa diimbangi 
suprastruktur sosial yang memadai, maka secara tidak sadar akan terperosok dalam situasi sulit yang dapat 
menggoncang tatanan kehidupan secara keseluruhan. Kekhawatiran akan terjadinya arus balik yang dapat 
menimbulkan ketidakstabilan dapat terjadi kapan saja dan kerapkali tidak terduga dengan munculnya berbagai 
indikasi penolakan masyarakat, ketidakseimbangan akses sumber daya, melebarnya kesenjangan, dan ketidakadilan. 
Hal ini dikhawatirkan dapat memicu gejolak sosial, seperti pertikaian, kerusuhan, kekerasan, kriminalitas dan konflik 
sara yang dapat menghancurkan apapun yang telah diinvestasikan untuk pembangunan.

Kecenderungan yang terjadi selama ini program pembangunan daerah yang dirumuskan SKPD lebih 
mengarah pada upaya peningkatan pendapatan ekonomi dan pembanguanan sarana dan prasarana fisik 
karena dianggap lebih mudah dalam pelaksanaannya, kasat mata, mudah diukur, menyerap lapangan kerja, dan 
argumentasi ekonomis lainnya. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa beberapa daerah lebih mengupayakan 
pembangunan infrastruktur fisik dibanding non fisik, karena kondisi geografis, akses yang terbatas dan keterisolasian, 
memerlukan penanganan segera dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Isu lain, menyangkut kesesuaian 
dan kesinambungan program pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional yang 
seringkali sulit dipadukan. Kecenderungan ini tentunya perlu dikelola dengan baik dengan mengupayakan sistem 
perencanaan pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi. Dimana kebutuhan pembangunan ekonomi 
dan prasarana fisik dapat seiring dengan penguatan masyarakat dalam mendorong perubahan sosial, penguatan 
kelembagaan, kemitraan, distribusi sumber daya yang adil, memperkecil kesenjangan antarkawasan, kerjasama 
lintas sektor, lintas budaya dan perdamaian secara lestari. 

 Selanjutnya bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tatanan sosial secara kondusif 
dengan memperkuat keseluruhan aspek pengembangan sektoral, kewilayahan dan budaya secara terpadu. Hal 
ini sangat ditentukan oleh komitmen dan kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, 
strategi dan program pembangunan yang pro-rakyat, berkeadilan dan peka konflik. Langkah awal yang sangat 
strategis dimulai dengan menata sistem pembinaan aparatur dengan memberikan bekal yang memadai terkait 
pemahaman, kesadaran dan keterampilan dalam menginternalisasikan nilai-nilai perdamaian dalam kerangka kerja 
pembangunan. 

Hal ini dirasakan perlu untuk menyusun sebuah panduan atau modul pelatihan yang dapat membantu 
lembaga atau badan diklat dalam mengembangkan kurikulum dan bahan belajar di bidang pengarusutamaan 
perdamaian. Paling tidak, harapan modul ini dapat mengisi kekosongan terkait, bagaimana persoalan ketidakadilan, 
kerentanan sosial, dan dinamika konflik dapat dipahami pada saat pengkajian kondisi daerah termasuk gagasan 
sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian prespektif perdamaian (peace mainstreaming) dalam penyelengaraan 
pemerintahan dan pembangunan daerah.  

Kehadiran modul ini juga untuk melengkapi berbagai sumber rujukan berkaitan panduan kerangka kerja 
perdamaian dan pendekatan pembangunan peka konflik (conflict sensitivity approach) yang dapat digunakan 
oleh pemerintah daerah khususnya SKPD dalam merumuskan konsep, strategi dan program pembangunan 
daerah. Terlebih dengan melihat kondisi saat ini, dimana situasi kehidupan masyarakat mengalami perubahan 
cepat menyangkut berbagai isu berkaitan dengan komitmen untuk menjaga perdamaian, reformasi birokrasi, 
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penyelenggaraan pemerintahan (good governance), kualitas pelayanan publik, penyelesaian dan penanganan 
korban konflik, reintegrasi, pengelolaan sumber daya, dan hubungan antarpemangku kepentingan di daerah.

Dalam hal ini, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-
pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada pimpinan dan staf badan diklat BKPP 
Aceh, rekan widyaiswara, dan tim konflik dan pembanguan Bank Dunia yang telah bekerja melalui program CPDA 
dalam memperkuat konsep pengarusutamaan perdamaian. Kepada gubernur Aceh, SKPD, Bappeda Aceh, BRA, dan 
pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Buku ini sesungguhnya merupakan karya mereka.

Modul pelatihan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kita semua dalam rangka mendorong 
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan bagi widyaiswara tentang pengintegrasian 
pengarusutamaan perdamaian dalam berbagai tema pembangunan. Disamping itu sebagai kerangka acuan bagi 
BKPP dalam pengembangan kurikulum dan model pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintah daerah dalam 
upaya memenuhi harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan publik dan kinerja 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik. Amin

Banda Aceh, Januari 2012

Wahjudin Sumpeno
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PANDUAN PEMBACA

Modul pelatihan ini dikembangkan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintah daerah dalam mendorong pengarusutamaan perdamaian sebagai salah satu gagasan 
penting pembangunan berkelanjutan. Modul ini terdiri dari beberapa paket pembelajaran sebagai 

salah satu acuan yang digunakan dalam memandu proses pelatihan bagi aparatur pemerintah khususnya 
dalam memberikan pemahaman tentang konsep pengarusutamaan perdamaian. Beberapa pemikiran, 
pengalaman, saran dan masukan dari berbagai pihak terkait upaya membangun kesadaran aparatur tentang 
pentingnya pengarusutamaan perdamaian sebagai ‘instrument’ dalam mendorong harmonisasi pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam pembangunan, kohesi sosial, penyelesaian masalah, pencegahan konflik dan 
sebagai jembatan keberhasilan dalam mensejahterakan masyarakat. Disadari pengarusutamaan perdamaian 
menjadi bagian penting dari proses pembangunan yang harus benar-benar dikawal oleh semua pihak agar 
tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Hal ini dimaksudkan agar program SKPD yang dihasilkan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat, pengembangan wilayah/sektor pelayanan di daerah secara terpadu, dan 
selaras dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota.

Secara khusus, modul ini mengarahkan pengguna untuk memahami landasan teoritis tentang konsep dan 
strategi pengarusutamaan perdamaian dan penerapannya dalam penyelenggaraan pembangunan, meskipun 
dalam prakteknya tidak berbeda dengan proses yang dilakukan secara reguler. Konsep ini juga menjadi dasar 
dalam memperkuat kerangka analisis dan keterampilan dalam menggunakan alat bantu (tools) peka konflik (conflict 
sensitivity approach) dalam analisis dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Program SKPD diharapkan 
bukan sebagai hasil dari proses teknokratis saja, tetapi mencakup kebutuhan masyarakat, program strategis, 
partisipatif, dan politis-administratif. Modul ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami pentingnya 
isu-isu perdamaian sebagai pisau analisis agar rencana dan anggaran pembangunan yang disusun benar-benar 
berpihak kepada masyarakat marjinal, korban konflik dan kelompok rentan lainnya serta tetap mempertimbangkan 
peraturan yang berlaku.
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Mengapa Modul ini Disusun
Modul ini dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan pemerintah daerah dalam merumuskan program 
pembangunan mampu mendorong partisipasi publik dan sistem pencegahan dini terhadap konflik. Salah satu 
gagasan utamanya dengan mengintegrasikan pengarusutamaan perdamaian dalam kerangka perencanaan 
pembangunan regular. Selama ini program pemerintah daerah, khususnya SKPD masih cenderung melihat 
faktor ekonomi dan infrastruktur sebagai program prioritas, sehingga perlu didorong untuk menghasilkan 
sebuah perencanaan yang memiliki kemampuan adaptasi dan adopsi terhadap berbagai perubahan di 
daerah yang terjadi baik secara lokal, regional dan global terutama dalam membangun kemampuan aparatur 
melakukan pencegahan dan pengelolaan konflik dan kekerasan dalam pelaksanaan pembangunan. 

 Modul ini membantu aparatur dengan menyediakan pengalaman belajar dalam merumuskan program/
kegiatan pembangunan, khususnya di setiap unit kerja/ bidang/lembaga yang dapat memberikan informasi dini 
tetang gambaran menyeluruh tentang berbagai tindak kekerasan, sengketa, pertikaian, dan konflik sosial lain 
yang terjadi beberapa daerah. Panduan ini membantu dalam memetakan sejak dini kondisi kerawanan sosial 
dan ketidakstabilan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan, iklim investasi, kualitas 
pelayanan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan. Disisi lain proses ini membantu pemerintah 
daerah dalam membangun kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadi konflik atau kerawanan sosial lainnya. Hal 
ini perlu diantisipasi dalam sebuah proses perencanaan dan penganggaran yang peka konflik dengan melibatkan 
pemerintah daerah, legislatif, lembaga swadaya, swasta, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

 Modul ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan pembangunan daerah yang 
berprespektif perdamaian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelembagaan RPJMD, Renstra SKPD, Renja 
SKPD dan forum lintas SKPD dengan memperkenalkan perangkat analisis konflik dan kerangka kerja perdamaian 
termasuk bagaimana pemerintah daerah mengembangkan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan 
kualitas hubungan para pemangku  kepentingan khususnya pemerintah daerah dan masyarakat sebagai mitra 
kerja dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan saat ini dan di masa yang akan datang. 

 Modul ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mempelajari secara sederhana dan menerapkan 
berbagai perangkat analisis konflik dalam setiap pentahapan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan 
dan kondisi lokal. Disamping itu, beberapa materi yang disajikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
aparatur pemerintah daerah dalam mendorong inisiatif dan keterampilan teknis dalam mengkaji dan menyusun 
program dan kegiatan perdamaian sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah agar dihasilkan prioritas 
pembangunan jangka menengah yang berkualitas dan berkesinambungan.

Maksud dan Tujuan
Modul ini disusun dengan maksud memberikan pemahaman dan keterampilan bagi para perencana, 
praktisi, profesional atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam mengintegrasikan tema perdamaian 
dalam penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Panduan ini ditujukan untuk membantu 
pemerintah daerah dan Tim Penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD dalam merumuskan 
visi, misi dan prioritas pembangunan daerah atau sektor pengembangan lain dengan mengintegrasikan 
pengarusutamaan perdamaian sebagai alat analisis untuk meningkatkan kualitas, optimalisasi, sinkronisasi dan 
harmonisasi program pembangunan daerah. Secara khusus tujuan disusunnya modul pelatihan ini, yaitu :
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Meningkatnya kualitas proses, kinerja dan keluaran penyusunan rencana pembangunan daerah.1. 

Meningintegrasikan kebutuhan pengarusutamaan perdamaian dalam program  pembangunan daerah.2. 

Keterpaduan perencanaan strategis jangka panjang, menengah dengan rencana dan penganggaran 3. 
tahunan.

Meningkatkan efektifitas peran, fungsi dan keterlibatan lembaga pemerintah (SKPD), legislatif (DPRD) dan 4. 
organisasi masyarakat sipil dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah.

Meningkatkan kemampuan daerah melalui proses perencanaan pembangunan untuk memenuhi aspirasi 5. 

dan kebutuhan masyarakat

Kerangka Pola Pikir
Kerangka pikir pengembangan modul ini didasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintah daerah 
khusunya SKPD dalam mengintegrasikan prespektif perdamaian dalam dokumen perencanaan dan 
penganggaran. Pada tahap awal dilakukan pengembangan kurikulum dan modul pelatihan untuk widyaiswara 
sebagai acuan dalam melakukan pembinaan aparatur melalui program pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, 
berdasarkan masukan dari berbagai pihak maka disusun rancangan modul pelatihan untuk kebutuhan para 
widyaiswara yang bertugas sebagai instruktur pada pusat pengembangan aparatur pemerintah daerah atau 
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). Dimana modul ini, dapat dijadikan perangkat alat bantu 
untuk penyelenggaraan diklat fungsional aparatur, khususnya di bidang pengarusutamaan perdamaian. 

Kerangka alur pikir pelatihan dirumuskan sebagai berikut:

Gambar: Kerangka Pola Pikir
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Struktur Modul
Berdasarkan kajian analisis kebutuhan dan masukan dari berbagai pihak untuk mengembangkan modul yang 
dapat dijadikan bahan dan sumber belajar bagi aparatur pemerindah daerah, maka disarankan agar dimasukkan 
dalam kurikulum pembinaan aparatur daerah di BKPP. Selanjutnya, disusun struktur modul pelatihan untuk 
widyaiswara dalam bentuk pelatihan untuk pelatih (Training for Trainers) yang akan menjadi bekal dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional. Struktur modul pelatihan bagi widyaiswara terdiri dari 
4 (empat) tema strategis berkaitan dengan pengintegrasian pengarusutamaan perdamaian dalam kerangka 
program dan rencana kerja SKPD. Keseluruhan materi pelatihan terdiri dari 4 (empat) modul yaitu; 

Modul 1
Pengarusutamaan Perdamaian: 
Konsep, kebijakan dan Strategi dalam 
Program Pembangunan Daerah

Modul ini berisi penjelasan umum tentang 
landasan filosofis, sosiologis dan aplikasi 
tentang pentingnya pengarusutamaan 
perdamaian dalam kerangka program 
pembangunan.

Modul 2

Penyusunan Renstra SKPD: 
Pengintegrasian Tema 
Pengarusutamaan Perdamaian dalam 
Program Steategis Satuan Kerja 
Perangkat Daerah

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi 
dan kedudukan dokumen Renstra SKPD 
dalam kerangka penguatan perdamaian 
selama 5 (lima) tahun. Secara rinci modul 
ini menguraikan mekanisme penyusunan 
dokumen dan keterampilan memfasilitasi 
penyusunan Renstra SKPD berprespektif 
perdamaian.

Modul 3

Penyusunan Renja SKPD: 
Pengintegrasian Tema 
Pengarusutamaan Perdamaian 
dalam Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi 
dan kedudukan dokumen Renja SKPD sebagai 
program tahunan dalam kerangka penguatan 
perdamaian. Modul ini menguraikan 
mekanisme dan keterampilan teknis dalam 
penyusunan Renja SKPD berbasis perdamaian. 

Modul 4

Pengelolaan Forum SKPD: 
Pembahasan Tema Pengarusutamaan 
Perdamaian dalam Program Lintas 
dan Gabungan Satuan Kerja

Modul ini berisi penjelasan tentang fungsi 
dan kedudukan Forum SKPD sebagai salah 
satu mekanisme perencanaan, partisipatif, 
harmonisasi, dan konsultasi  publik. Modul ini 
menguraikan bagaimana memfasilitasi forum 
SKPD dalam rangka peintegrasian program 
lintas sektor, lintas wilayah dan harmonisasi 
pelaku pembangunan daerah.
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Sasaran Pengguna
Modul ini secara khusus ditujukan bagi widyaiswara atau instruktur BKPP dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan 
dan pelatihan aparatur pemerintah daerah tentang pengarusutamaan perdamaian dalam program SKPD. 
Modul ini menjadi salah satu rujukan bagi widyaiswara atau instruktur dalam memahami pengarusutamaan 
perdamaian sebagai salah atau strategi penguatan perdamaian melalui upaya pengintegrasian dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Namun, tidak menutup kemungkinan 
modul ini digunakan untuk kepentingan lebih luas dalam rangka mempermudah pemerintah daerah dalam 
hal ini Kepala Daerah, SKPD, dan DPRD yang memiliki kewenangan dalam perumusan program untuk 
memastikan isu strategis pengarusutamaan perdamaian menjadi kerangka analisis dalam keseluruhan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Disamping itu, untuk memastikan dampaknya bagi 
masyarakat khususnya korban konflik, perempuan dan kelompok rentan. Bagi para pemerhati, perencana, 
praktisi, akademisi, aktivis, swasta/korporasi atau lembaga lainnya sebagai salah satu referensi dalam menggali 
gagasan tentang pencegahan dan pengelolaan konflik serta pengembangan program pembangunan 
berkelanjutan.

Klasifikasi
Agar mempermudah pembaca memahami modul ini, maka penulis menyediakan informasi telusur untuk 
mempermudah pembaca atau pengguna dalam memahami isi dan struktur modul berupa pengelompokkan 
atau pengklasifikasian isi atau bentuk tulisan berdasarkan gagasan atau ide dalam setiap pokok bahasan. Selain 
menyajikan tulisan utama dengan menempatkan pesan-pesan utama (side bar) yang berfungsi sebagai ruang 
tambahan informasi, kasus, catatan dari topik terkait.

Ikon
Modul ini dilengkapi beberapa ikon penting sebagai alat bantu yang akan memandu fasilitator dan peserta 
pelatihan dalam setiap langkah kegiatan pembelajaran berupa petunjuk informasi sebagai berikut:

Ikon Tujuan. Pola perubahan perilaku yang ingin dicapai dari setiap topik atau bahasan 
terkait.

Ikon Pokok Bahasan. Topik atau pokok-pokok materi pelatihan sebagai panduan bagi 
fasilitator dalam menyampaikan informasi pembelajaran.

Ikon Waktu. Jumlah jam pelatihan (kegiatan pembelajaran) dalam setiap pokok bahasan 
atau topik pelatihan terkait.
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Ikon Metode. Saran teknik atau cara yang ditempuh berdasarkan tujuan yang 
digunakan untuk memandu fasilitator memahami proses dari setiap topik atau bahasan 
terkait.

Ikon Proses Pembelajaran. Serangkaian kegiatan yang harus dilalui oleh fasilitator dan  
peserta dalam setiap topik atau bahasan terkait.

Ikon Catatan Penting. Catatan berupa saran, komentar dan pesan utama untuk 
mengarahkan fasilitator dalam pembahasan setiap pokok bahasan agar lebih kreatif 
dan efektif.

Ikon Lembar Permainan. Panduan kegiatan permainan kreatif untuk menghidupkan 
suasana pembelajaran lebih bergairah sesuai dengan tujuan dan pokok bahasan yang 
sedang di pelajari.

Ikon Lembar Bahan Bacaan. Informasi pendukung berupa kiat, trik, artikel atau hasil 
studi yang diberikan kepada peserta untuk memperkaya pemahaman tentang topik 
atau pokok bahasan terkait.
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B A B  1
Forum SKPD

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu 
telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” [Ali-Imran: 159]

Forum SKPD merupakan salah satu instrumen penting dalam alur mekanisme perencanaan 
pembangunan daerah yang memberikan kewenangan kepada SKPD dalam menentukan bentuk dan 
jenis penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kebutuhan sektor, partisipasi masyarakat 

dan aspirasi pemangku kepentingan lain. Forum ini sangat strategis dalam mendorong kebijakan daerah yang 
lebih prorakyat dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat khususnya kelompok marjinal 
untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Mereka terlibat secara langsung dalam mengidentifikasi, 
mengkaji, memformulasikan dan membangun komitmen pelaksanaan program yang menjadi tugas pokok 
dan fungsi SKPD. 

Forum SKPD dirancang untuk melakukan interaksi antarpelaku (stakeholders) dalam rangka mengkaji dan 
menyepakati substansi prioritas program dan kegiatan yang akan menjadi dokumen rencana SKPD (Renstra 
dan Renja SKPD) yang selaras dengan kesepakatan hasil musyawarah pembangunan daerah (musrenbang) dan 
dokumen perencanaan lainnya. Oleh karena itu, Forum SKPD tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian integral 
dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Forum SKPD menjadi media penting bagi SKPD 
untuk mensosialisasikan dan mengartikulasikan secara langsung peran pemangku kepentingan dalam mendiskusi-
kan berbagai persoalan, keselarasan, harmonisasi dan optimalisasi penyelenggaraan fungsi dan tugas SKPD. Forum 
SKPD sebagai wahana interaksi pelaku (multi stakeholders) dalam membangun komitmen dan legitimasi terhadap 
keputusan perencanaan yang telah disusun. Melalui forum ini, setiap SKPD dan masyarakat dapat menelaah lebih 
dalam keterkaitan substansi program dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta alternatif program atau 
kegiatan yang langsung perlu didukung agar dirasakan langsung oleh masyarakat.
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Topik ini, akan mengarahkan pemahaman peserta tentang peran Forum SKPD dalam kerangka pembangunan 
daerah sebagai acuan dalam mengkaji pengertian, latar belakang, kebijakan, landasan hukum dan karakteristik 
Forum SKPD terkait dengan pembahasan rencana pembangunan daerah. Topik ini berupaya untuk memberikan 
pemahaman yang sama tentang konsep dasar dan kedudukan Forum SKPD sebagai landasan dalam pembelajaran 
pada topik selanjutnya.

Tujuan
Peserta diharapkan memahami konsep dan kedudukan Forum SKPD dalam sistem perencanaan 
pembangunan daerah.

 

Pokok Bahasan
Pengertian Forum SKPD.•	

Karakteristik Forum  SKPD.•	

Manfaat Forum SKPD.•	

Landasan hukum Forum SKPD.•	

Waktu
Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode
Metode yang digunakan, diantaranya:

Permainan.•	

Curah pendapat dan pengalaman.•	

Diskusi kelompok.•	
 

Media dan Sumber Belajar
Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 1.1 - 10.•	

Lembar Permainan 1.1 : Tiga Nilai Paling Berharga dalam Hidup.•	

Bahan Bacaan 1.1: Forum SKPD: Konsep, Tujuan dan Implementasi.•	
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Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Memahami Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.1. 

Mintalah kepada peserta untuk mensimulasikan permainan “2. Tiga Nilai Paling Berharga dalam 
Hidup”. Sebagai panduan gunakan lembar permainan 1.1.

Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman peserta tentang konsep dasar Forum 3. 
SKPD dikaitkan dengan permainan yang telah dilakukan. Sebagai panduan ajukan pertanyaan 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang Forum SKPD?•	

Sejauhmana keterkaitan Forum SKPD dengan forum musyawarah pembangunan daerah •	
(musrenbang)?

Mengapa Forum SKPD dibutuhkan?•	

Siapa saja para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Forum SKPD?•	

Berikan kesempatan untuk menanggapi, memberikan pendapat, berbagi pengalaman dan 4. 
saran. Catatlah hal-hal pokok hasil curah pendapat.

Buatlah resume atau kesimpulan dari pembahasan yang  telah dilakukan.5. 

Kegiatan 2: Karakteristik Forum SKPD

Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan pada kegiatan  ini.1. 

Bagikanlah kepada peserta masing-masing dua lembar metaplan  (kartu) warna merah dan 2. 
putih. Mintalah peserta untuk menuliskan pada masing-masing kartu dengan mengajukan 
pertanyaan sebagai berikut:

Menurut Anda apa karakteristik dari forum musrenbang daerah? (tuliskan dalam kartu •	
merah).

Menurut Anda apa karakteristik dari Forum SKPD? (tuliskan dalam kartu putih).•	

Berikan waktu (±5 menit) bagi peserta untuk menuliskannya dalam kartu tersebut.3. 

Selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk kelompok masing-masing beranggotakan 4. 
4-5 orang. 

Masing-masing kelompok diberi tugas untuk mengidentifikasi dan memformulasikan catatan 5. 
kartu dari anggotanya, mana saja yang termasuk katagori musrenbang atau Forum SKPD. 

Berikan kesempatan kepada peserta dalam kelompok untuk mengklarifikasi dan  menjelaskan 6. 
perbedaannya. Buatlah resume hasil diskusi kelompok yang dituangkan dalam tabel sebagai 
berikut:
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Tabel: Perbedaan Musrenbang dengan Forum SKPD

Musrenbang  Daerah Forum SKPD

Mintalah perwakilan kelompok untuk memaparkan dalam pleno. 7. 

Berikan kesempatan kepada peserta lain untuk melakukan klarifikasi atas pandangan dan 8. 
pendapat dari  kelompok lain.

Catatlah hal-hal pokok yang berkembang dalam diskusi pleno.9. 

Buatlah resume dan kesimpulan dari hasil pembahasan.10. 

Kegiatan 3:  Manfaat Forum SKPD

Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan dengan mengkaitkan 1. 
hasil pembahasan pada kegiatan sebelumnya.

Selanjutnya, galilah pemahaman peserta tentang manfaat dari Forum SKPD dengan 2. 
mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Hasil apa saja yang diharapkan dari Forum SKPD?•	

Manfaat apa saja yang diperoleh bagi anggota Forum SKPD?•	

Siapa saja pemangku kepentingan yang memperoleh manfaat dari Forum SKPD?•	

Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan ide, gagasan, dan pendapatnya.3. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta jika terdapat istilah atau 4. 
catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.5. 

 

Kegiatan 4:  Landasan Hukum Forum SKPD

Jelaskan secara singkat tentang tujuan dan proses yang akan dilakukan dengan mengkaitkan 1. 
hasil pembahasan pada kegiatan sebelumnya.

Selanjutnya, galilah pemahaman peserta tentang landasan hukum dari Forum SKPD dengan 2. 
mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang menjadi landasan hukum dari Forum SKPD?•	
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Mengapa landasan hukum tersebut dijadikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Forum •	
SKPD?

Bagaimana keterkaitan antara Forum SKPD dengan forum musyawarah recana pembangunan •	
lainnya?

Berikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan ide, gagasan, dan pendapatnya.3. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta jika terdapat hal-hal yang 4. 
perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.5. 

Catatan Penting
Secara khusus sesi ini memandu peserta untuk belajar memahami konsep dan kedudukan 
Forum SKPD dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan. Peserta diberikan kesempatan 
untuk menggali dan mempelajari dari berbagai sumber baik buku, artikel, laporan, hasil studi dan 
catatan pengalaman dalam penyelenggaraan Forum SKPD. Cara lain dapat dilakukan dengan 
mengundang nara sumber baik dari peserta sendiri atau diundang dari luar untuk membahas topik 
khusus sesuai dengan tema pembahasan. Dalam sesi ini, fasilitator mengupayakan penggalian 
pemahaman awal dari peserta, agar memiliki kesamaan pemahaman tentang konsep Forum 
SKPD sebagai dasar untuk memahami proses pembelajaran pada sesi selanjutnya. 

Dalam situasi dimana peserta belum memiliki pengetahuan tentang tema pembahasan, 
fasilitator disarankan untuk melakukan penjelasan awal tentang konsep Forum SKPD atau dalam 
prosesnya bagi peserta yang telah memiliki pengalaman terlibat dalam kegiatan Forum SKPD 
diberikan kesempatan untuk menjelaskan kepada peserta lainnya. Beberapa permainan kreatif sangat 
disarankan untuk membantu pemahaman peserta tentang konsep dan kedudukan forum disesuaikan 
dengan tema pembelajaran dan kondisi peserta.
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Tiga Nilai Paling Berharga dalam Hidup
 

Format : Individu, Kelompok,  dan Klasikal
Waktu : 10-15 Menit
Tempat      : Di dalam atau di luar ruangan

Bahan  : Metaplan

Peserta : 20–25 orang

Deskripsi
Permainan ini dimaksudkan untuk memberikan pengalaman dan penghayatan 
tentang pentingnya membangun konsensus melalui musyawarah dalam rangka 
menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dan membangun masa depan. 
Permainan ini mengarahkan peserta untuk menggali ide, gagasan, dan harapannya 
dalam menentukan nilai-nilai yang dianggap paling penting dalam hidup seseorang. 
Berdasarkan pengalamannya, peserta diminta menyusun daftar tentang hal-hal 
yang paling bermakna dalam hidup. Masing-masing peserta menuliskan tiga 
pernyataan dalam kertas, kemudian didalam kelompok ditetapkan tiga pernyataan 
atau nilai-nilai yang paling penting dalam hidup. Kemudian hasilnya di bawa dalam 
pembahasan pleno untuk diseleksi dan disepakati tiga hal yang paling penting 
dari keseluruhan pendapat kelompok. Proses ini akan mendorong peserta untuk 
berdialog, bernegosiasi dan membuat keputusan bersama. 

 

Tujuan
Memahami pentingnya sebuah konsensus dalam kelompok untuk mencapai 1. 
tujuan yang diharapkan.

Melatih kesadaran peserta tentang pentingnya konsensus atau kesepakatan 2. 
perencanaan dan pengorganisasian dalam menghadapi situasi dan 
permasalahan.

Membangun interaksi positif dengan berbagai pihak.3. 

Melatih kerjasama dalam mengarahkan ide dan gagasan kreatif yang muncul 4. 
dari masing-masing anggota.

 Cara Permainan
Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan 1. 
dilakukan. 

Lembar Permainan

1.1
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Mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 4–5 orang. 2. 
Masing-masing diminta untuk menentukan nama dan pimpinan kelompok 
(pembagian kelompok tergantung jumlah peserta keseluruhan).

Kemudian berikan penjelasan tentang apa saja yang harus dilakukan. 3. 

Fasilitator membagikan kepada seluruh peserta masing-masing 3 (tiga) lembar 4. 
metaplan untuk menuliskan pernyataan atau pandangan terhadap pertanyaan:

“Menurut Anda hal-hal apa saja yang paling berharga dalam hidup?”.

Mintalah kepada kelompok untuk mendiskusikan dan memilih 3 (tiga) dari masing-5. 
masing pendapat yang tertulis dalam metaplan mana yang dianggap paling 
penting menurut pendapat kelompok. Hasilnya akan dibawa dalam pleno.

Fasilitator memberikan batasan waktu bagi kelompok untuk membuat 6. 
kesepakatan tersebut selama 5 (lima) menit.

Setelah selesai membangun kesepakatan dalam kelompok dalam waktu yang 7. 
ditentukan, fasilitator meminta wakil kelompok untuk membahasnya dalam 
pleno. Mintalah salah satu seorang peserta bertindak sebagai moderator.

Masing-masing kelompok diminta untuk memaparkan hasil kesepakatan secara 8. 
singkat tiga hal terpenting dalam hidup.

Moderator meminta seluruh  wakil kelompok untuk berunding dan menentukan 9. 
tiga hal yang terpenting dalam hidup yang harus disepakati dalam pleno. Masing-
masing kelompok diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan meyakinkan 
apa yang menjadi pilihannya.

Fasilitator memberikan batasan waktu bagi kelompok untuk membuat 10. 
kesepakatan pleno selama 5 (lima) menit.

 

Diskusi
Apa yang yang menjadi kesulitan dari setiap peserta dalam permainan tersebut?•	

Bagaimana Anda bersama kelompok menemukan cara yang tepat untuk membuat •	
kesepakatan dengan waktu yang sangat terbatas?

Bagaimana cara mengakomodasikan pendapat dari peserta dan bagaimana reaksi •	
mereka?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan agar peserta dan kelompok dapat •	
menerima kesepakatan sesuai permainan tersebut?

Pelajaran apa saja yang dapat Anda tarik dari permainan tersebut ?•	
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Kunci
Permainan memberikan pembelajaran kepada peserta tentang sulitnya membangun 
kesepakatan karena perbedaan cara pandang, pendapat, latar belakang dan 
kepentingan lainnya. Mulailah dengan memunculkan beberapa kesamaan dari cara 
pandang dengan mengakomodir pendapat atau gagasan yang sama. Bangun budaya 
untuk mendengar dan memberikan kesempatan untuk berbicara. Setiap individu 
dalam organisasi dilatih untuk berkerjasama, menyesuaikan diri, dan berkomitmen 
terhadap keputusan yang telah diambil bersama. 
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Forum SKPD:
Konsep, Tujuan dan Implementasi

Dalam pelaksanaan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, dibutuhkan 
komitmen, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses 
pengelolaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan hingga keberlanjutan pembangunan. Partisipasi masyarakat diharapkan 
terwujud dalam bentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap mekanisme 
pembangunan dengan maksud agar mendorong peningkatan kualitas perencanaan 
diharapkan lebih baik. Forum SKPD merupakan salah satu wahana pelibatan pemangku 
kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh 
manfaat dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Hal 
ini berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah.

Pengertian Forum SKPD
Forum SKPD merupakan salah satu forum koordinasi antarpemangku kepentingan 
yang terlibat dalam proses pembangunan untuk membahas prioritas program 
dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan 
menyempurnakan Rancangan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya 
difasilitasi oleh SKPD terkait. Sedangkan tujuan forum untuk menselaraskan program 
dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan Rancangan Renja 
SKPD oleh delegasi SKPD, sehingga dapat menetapkan prioritas program dan kegiatan 
pembangunan serta pagu indikatif dalam rancangan Renja SKPD. Pembahasan Forum 
SKPD diharapkan menjadi acuan bagi SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renja 
SKPD, sehingga menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan serta pagu indikatif 
RKPD. 

Kedudukan forum ini telah diatur melalui Surat Edaran bersama Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri nomor 
008/M.PP/01/ 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 
Musrenbang dinyatakan bahwa sebelum pelaksanaan musrenbang Kabupaten/kota 
terlebih dahulu dilaksanakan Forum SKPD (Pra Musrenbang).

Forum SKPD juga sebagai wadah yang menjaring aspirasi masyarakat dan 
pemangku kepentingan lain untuk penyempurnaan rancangan Rentra dan Renja 
SKPD. Hal ini menunjukan bahwa peran Forum SKPD dapat mendorong penerapan 
pendekatan perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up planning) berdasarkan asas 
demokratisasi dan desentralisasi. Dalam proses penyusunan rencana SKPD pelaksanaan 
forum konsultasi publik dipisahkan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Dalam 
pelaksanaannya, Forum SKPD memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan, kinerja 
pelaksanaan kegiatan SKPD tahun berjalan, rancangan awal RKPD serta evaluasi Renstra 

Bahan Bacaan

1.1
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SKPD. Namun demikian, dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, Forum 
SKPD dapat tetap dilakukan.  Jumlah Forum SKPD serta jadwal acara pelaksanaannya 
ditentukan dan dikoordinasikan Bappeda, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan 
kondisi setempat. 

Dalam sistem dan mekanisme perencanaan daerah Forum SKPD sebagai 
instrumen yang penting untuk membahas berbagai usulan program atau kegiatan 
serta indikasi pembiayaan sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan dan kebijakan 
pembangunan daerah. Kemudian indikasi kegiatan tersebut dikembangkan sebagai 
program pembangunan dalam jangka pendek 1 (satu) tahun. Hal ini berarti Forum SKPD 
memberi arahan teknis dan operasional terhadap substansi pembangunan daerah yang 
selaras dengan rencana strategis. Melalui kajian dan kesepakatan dengan pemangku 
kepentingan lain khususnya masyarakat penyusunan Renja SKPD yang akan mendorong 
partisipasi lebih luas meskipun dalam perumusannya tetap didasari analisis teknis 
(teknokratis) dari setiap isu atau program yang akan dilaksanakan. 

Maksud dan Tujuan Forum SKPD 
Secara umum maksud diselenggarakannya Forum SKPD untuk melakukan koordinasi, 
penyelarasan, penajaman dan sinkronisasi dalam rangka optimalisasi perencanaan 
dan pelaksanaan program pembangunan. Disamping itu, Forum SKPD juga 
dimaksudkan untuk mensinkronkan usulan dari masyarakat melalui musrenbang 
kecamatan dengan rencana SKPD yang diharapkan menghasilkan program atau 
kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta program SKPD yang nantinya akan 
dijadikan masukan untuk penyusun APBD. 

Secara khusus, tujuan dilaksanakan Forum SKPD mencakup:

Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD  •	
berdasarkan hasil musrenbang (baik ditingkat kabupaten/kota dan kecamatan).

Penajaman indikator atau target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan •	
tugas dan fungsi SKPD.

Penyelarasan program dan kegiatan lintas SKPD di tingkat provinsi dan SKPD •	
ditingkat kabupaten/kota dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi 
pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu •	
indikatif untuk masing-masing SKPD, sesuai dengan surat edaran kepala daerah.
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Keluaran Forum SKPD 
Beberapa keluaran atau hasil dari Forum SKPD, diantaranya:

Rancangan  Renja  SKPD  yang  memuat  kerangka  regulasi pembangunan 1. 
daerah dan  kerangka anggaran SKPD.

Daftar  prioritas  program  dan  kegiatan  yang  sedang  berjalan,  kegiatan 2. 
alternatif   atau  kegiatan baru,  indikator  kinerja,  dan  kelompok  sasaran,  serta 
menunjukkan  prakiraan  maju  berikut  sumber  pendanaan  (APBD kabupaten/
kota, APBD provinsi, APBN).

Daftar  nama  delegasi  dari  Forum  SKPD  yang  berasal  dari  organisasi kelompok 3. 
masyarakat skala kabupaten/kota untuk mengikuti Musrenbang kabupaten/kota.

Berita Acara Forum SKPD.4. 

Fungsi  Forum SKPD
Secara umum, fungsi Forum SKPD untuk menjawab pertanyaan; (1) bagaimana 
membangun kesepahaman para pemangku kepentingan terhadap pelayanan SKPD; 
(2) bagaimana mengelola sumber daya daerah dalam pencapaian tujuan pelayanan; 
dan (3) langkah-langkah strategis atau tindakan teknis apa saja yang perlu dilakukan 
SKPD/gabungan SKPD agar program berjalan secara terpadu. Forun SKPD berfungsi 
untuk mensikronisasikan dan menselaraskan tujuan, strategi dan sasaran yang 
telah ditetapkan dalam Renstra dan Renja SKPD, kemudian mendorong komitmen 
pemangku kepentingan dalam mengoperasionalisasikan secara  sistematis dan 
terpadu ke dalam prioritas program dan kegiatan SKPD/gabungan SKPD. Menyepakati 
indikator sebagai tolok ukur kinerja SKPD dan indikasi pendanaan. 

Demikian penting Forum SKPD sebagai salah satu ruang diskusi sektoral dan 
musyawarah rencana pembangunan daerah, maka dibutuhkan keterlibatan para 
pemangku kepentingan baik, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga 
ahli, staf administrasi, mitra kerja, dan wakil masyarakat dalam memformulasikan kebijakan 
daerah ke dalam program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Secara khusus Forum SKPD memiliki fungsi sebagai berikut:

Menselaraskan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan secara realistis, 1. 
konsisten dengan tugas dan fungsi SKPD dan dilaksanakan dalam kerangka 
rencana jangka pendek.

Memastikan tujuan, sasaran dan program terkait kebutuhan peningkatan 2. 
pelayanan SKPD agar lebih dipahami serta bermanfaat bagi masyarakat.

Mensikronisasikan tujuan, sasaran dan program SKPD/gabungan SKPD dengan 3. 
rencana pembangunan daerah.



mengelola
forum SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan13

Membangun rasa kepemilikan dari masyarakat terhadap rencana yang disusun 4. 
oleh SKPD.

Memastikan ketersediaan dan kesiapan sumber daya serta dana pembangunan 5. 
daerah yang diarahkan untuk menangani program prioritas pelayanan SKPD.

Mendorong kesepakatan dan pengambilan keputusan bersama untuk 6. 
memadukan semua sumber daya dalam mencapai tujuan.

Menyepakati substansi program prioritas, indikator dan langkah-langkah taktis 7. 
yang jelas untuk mencapai tujuan.

Salah satu perangkat penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja 8. 
SKPD.

Landasan Hukum Forum SKPD
Salah satu tahapan dalam mekanisme perencanaan setelah Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan adalah Forum Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Forum SKPD) yang perlu diatur agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar, 
efisien, efektif dan aspiratif.  Berikut beberapa peraturan pokok yang mengatur 
sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang Forum SKPD  dalam kerangka 
perencanaan dan penganggaran daerah:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar 1. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 2. 
Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar 3. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 4. 
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 5. 
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja 6. 
dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 7. 
Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan 8. 
Rencana Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, 9. 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan 10. 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang 11. 
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Manfaat Forum SKPD
Beberapa manfaat Forum  SKPD, diantaranya:

Forum SKPD memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk 1. 
berdialog dalam menentukan pilihan dan pola pendekatan dalam menjawab 
permasalahan yang dihadapi sesuai tugas dan fungsinya. 

Melakukan penilaian terhadap kinerja dalam menyelesaikan masalah 2. 
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang telah dianalisis melalui ragam 
kegiatan dan indikator pencapaian kinerja. Kegiatan ini dapat membantu 
berbagai pihak yang berkepentingan untuk menemukan cara yang paling efektif 
untuk mencapai tujuan pelayanan yang diharapkan. 

Forum SKPD memberikan masukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan 3. 
kebutuhan, strategi kebijakan daerah dan sasaran yang telah ditetapkan pada 
tahap sebelumnya. Forum SKPD dapat membantu dalam menselaraskan 
kebutuhan program dan kegiatan yang diusulkan masing-masing SKPD untuk 
dilaksanakan pada tahun bersangkutan dengan mempertimbangkan pandangan 
langsung dari masyarakat.

Mendorong pemangku kepentingan dalam membangun konsensus untuk 4. 
memastikan keterlibatannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat. Konsensus dibangun memberikan ruang kepada 
publik untuk terlibat dalam memberikan masukan dan pengambilan keputusan 
terhadap program yang akan dilaksanakan. Konsensus sebagai upaya untuk 
meminimalisir gejolak sosial atau konflik kepentingan selama proses perencanaan 
hingga disahkan dalam bentuk daftar isian prioritas program atau kegiatan untuk 
dilaksanakan. 

Mendorong pengalokasian sumber daya dimana SKPD mempertimbangkan 5. 
kemampuan internal untuk melaksanakan program dan mengukur ketersediaan 
sumber pendanaan. Alokasi sumberdaya dan pendanaan dilakukan melalui 
analisis pembiayaan dan kompetensi untuk menentukan kualitas serta prioritas 
layanan.
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Penentuan tolak ukur kinerja keberhasilan program melalui proses monitoring 6. 
dan evaluasi secara partisipatif melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan 
khususnya masyarakat yang terkena dampak rencana. Forum SKPD secara teknis 
dapat menetapkan kerangka penilaian atau pengukuran terhadap kemajuan 
pelayanan secara berkelanjutan mencakup tujuan, hasil, strategi dan indikator 
penilaian.

Dalam upaya mendorong sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, 7. 
Forum SKPD membutuhkan komitmen dan kapasitas dari semua pemangku 
kepentingan termasuk Forum Lintas Pelaku SKPD untuk meningkatkan efektivitas 
pelayanan melalui proses yang transparan dan demokratis. 

Forum SKPD dan Pembangunan
Dalam prakteknya semakin tinggi tingkatan dalam perencanaan, maka semakin 
terbatas keterlibatan masyarakat khususnya kelompok marjinal, korban konflik, dan 
perempuan. Biasanya suara mereka di Forum SKPD diwakilkan oleh Tim Delegasi 
Kecamatan dan juga kelompok sektoral lainnya. Keterlibatan kelompok ini dapat 
ditingkatkan dalam Forum SKPD dengan mengundang mereka untuk memberikan 
masukan dan memastikan agar kepentingannya dapat terakomodir dalam dokumen 
Renstra dan Renja SKPD.

Forum SKPD sebagai instrumen penting dalam membangun kerjasama antarsektor 
yang memiliki kedekatan dalam menyelesaikan isu strategis sesuai dengan tupoksi 
masing-masing. Setiap program didasarkan atas analisis kebutuhan yang dilakukan mulai 
dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional dengan berbagai sasaran 
dan kepentingan yang berbeda. Hal ini perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang 
tindih kegiatan, pengulangan, pemborosan dan ketidakkonsistenan dengan dokumen 
perencanaan lainnya. 

Melalui forum SKPD berbagai kebutuhan dan pelaksanaan program pembangunan 
akan berkaitan dengan aspek tatakelola kawasan menyangkut tata ruang, peruntukan 
lahan, regulasi dan batas-batas wilayah membutuhkan mekanisme pengaturan, 
koordinasi dan sinkronisasi, sehingga diperlukan ruang pembahasan yang lebih luas 
dengan melibatkan instansi dan sektor lainnya. Disamping itu setiap SKPD dapat 
mengukur target kinerja, hasil dan dampak program secara jelas dan terarah berdasarkan 
visi, misi dan fungsi pelayanan pemerintahan serta keterkaitan dengan unit kerja, lembaga 
dan sektor lainnya.

Tantangan Forum SKPD
Kedudukan Forum SKPD sebagai sarana interaksi pelaku pembangunan khususnya 
di setiap badan atau unit kerja pelayanan yang bagian integral dari rencana 
pembangunan daerah disusun mengikuti alur proses yang berlaku dalam UU No. 
25 tahun 2004 tentang SPPN, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 
No. 17/2003 tentang Keuangan Negara serta PERMENDAGRI No. 13/2006 yang 
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memberikan pedoman bagi daerah khususnya SKPD agar memiliki kapasitas dalam 
menyusun program sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran 
daerah. Melalui forum musyawarah, SKPD sebagai unit pelayanan daerah berupaya 
melakukan sinkronisasi kebutuhan sektoral dengan memadukan aspirasi dan 
partisipasi masyarakat agar program dan kegiatan yang dirumuskan memberikan 
dampak terhadap kualitas pelayanan dan kesejahteranaan. Disisi lain, SKPD sebagai 
lembaga pelaksana dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan kemampuan 
pembiayaan terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan, sehingga diperlukan 
kemampuan SKPD untuk memformulasikan secara tepat melalui rencana operasional 
dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki. 

Dalam pelaksanaannya, Forum SKPD tidak hanya menjadi rutinitas dan alat 
legitimasi saja dari tahun ke tahun tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat dan 
mempertajam rencana pembangunan daerah agar mampu menyelesaikan masalah dan 
mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, para pemangku 
kepentingan yang terlibat dalam musyawarah harus memiliki kompetensi yang sesuai 
di bidang perencanaan, penganggaran, penilaian dan pengelolaan program. Forum 
SKPD mengupayakan agar program prioritas dan kegiatan tahunan harus selaras 
dengan dokumen perencanaan di atasnya serta memiliki kepekaan terhadap perubahan 
masyarakat. Forum SKPD diharapkan mampu mendorong kinerja kelembagaan, 
akuntabilitas publik untuk menghindari penyimpangan, ketidakonsistenan, dan 
pemborosan anggaran. 

Bappeda sebagai unit kerja yang bertanggungjawab mengkoordinasikan rencana 
pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 41 tahun 2007. Bappeda melakukan pendampingan terhadap 
kinerja Forum SKPD berkaitan dengan rencana penyelenggaraan pelayanan sesuai tugas 
pokok dan fungsinya. Bappeda secara teknis akan mengkoordinasikan keseluruhan 
dokumen perencanaan daerah yang dihasilkan agar terjadi keselarasan, sinergisitas 
dan harmonisasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Forum SKPD menjadi 
perangkat penting bagi perencana khususnya Bappeda dalam memberikan kerangka 
kerja perencanaan daerah khususnya kepada SKPD agar mampu melakukan adaptasi, 
sinkronisasi dan sosialisasi terhadap regulasi baru. 

Penyelenggaraan Forum SKPD masih dihadapkan kendala terkait perbedaan 
pandangan dalam menerapkan berbagai regulasi terkait dokumen perencanaan 
dan penganggaran daerah yang dihasilkan, terutama keselarasan dan keterpaduan 
perencanaan serta proses partisipasif dengan melibatkan masyarakat pemanfaat dari 
pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Forum musyawarah masih belum 
optimal menjawab kebutuhan tersebut disebabkan kapasitas dan keterbatasan waktu 
yang tersedia. Forum SKPD hanya menjadi alat untuk melegitimasi proses penyusunan 
rencana dan anggaran yang dilakukan oleh unit kerja dari tahun ke tahun. Bahkan, 
Forum SKPD kurang tajam dalam menganalisis dokumen rencana yang diusulkan secara 
teknis oleh masing-masing SKPD. Lebih jauh lagi, bagaimana memahami keterpaduan 
antarprogram dan kegiatan serta sinkronisasi antarsektor dan antarwilayah tidak berjalan 
secara optimal. 
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Dengan demikian pemerintah daerah perlu membangun kesamaan pemahaman 
dan tindakan dalam memperkuat kinerja Forum SKPD agar produk keputusan yang 
dihasilkan berkualitas—selaras dengan kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat. 
Perlunya dorongan dari berbagai pihak untuk menjadi Forum SKPD sebagai instrumen 
penting dalam mengurangi kesenjangan antara unit perencana dengan sasaran 
rencana yaitu masyarakat serta mengurangi kerentanan sosial, kemiskinan dan konflik 
kepentingan. Melalui Forum SKPD dihasilkan formulasi program dan kegiatan yang 
berdampak terhadap peningkatan pelayanan, kesejahteraan dan harmonisasi pemangku 
kepentingan. 
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B A B  2

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Forum SKPD

Penyelenggaraan Forum SKPD membutuhkan pemahaman yang memadai tentang fungsi, kedudukan 
forum, metodologi dan substansi pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 
Disamping pemahaman tentang peran organisasi atau unit kerja dan substansi kebutuhan pelayanan 

yang akan dikaji dengan mempertimbangkan pendapat dan masukan dari peserta, sehingga dihasilkan 
kesepakatan rencana yang bersifat sektoral, lintas sektor dan lintas wilayah yang akan dilaksanakan oleh SKPD 
sesuai dengan kaidah atau nilai yang disepakati. Dalam penyelenggaraan Forum SKPD mengacu pada prinsip-
prinsip yang mendasari kerangka penyelanggaraan musyawarah, kebijakan pembangunan daerah dan sistem 
perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip Forum SKPD sebagai arahan, 
kaidah dan landasan nilai yang perlu diikuti oleh SKPD/gabungan SKPD dan pemangku kepentingan lain 
dalam membangun kesepakatan. Forum SKPD dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun nilai-nilai 
bersama, kerjasama dan kemitraan dengan berbagai kelembagaan dalam menyelesaikan berbagai masalah 
yang dihadapi. 

Dalam Forum SKPD akan dibahas berbagai masalah pembangunan yang dihadapi terkait tugas dan 
fungsi pelayanan serta penentuan sejumlah prioritas program atau kegiatan pelayanan yang tidak hanya bersifat 
substantif saja, tetapi mengandung nilai-nilai, komitmen, dan harapan pemerintah daerah khususnya SKPD untuk 
melaksanakannya. Prinsip-prinsip penyelenggraaan Forum SKPD hendaknya menjadi dasar dalam praktek diskusi 
dan pembahasan substansi perencanaan SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pemangku 
kepentingan lain yang menjadi sasaran pelayanan. Forum SKPD mengikuti prinsip-prinsip yang melandasi kerangka 
kebijakan musyawarah pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui proses partisipatif yang melibatkan 
berbagai pemangku kepentingan yang akan memandu proses dan hasil Forum SKPD.

Dalam pembahasan topik ini, peserta diberikan ruang untuk menggali beberapa prinsip dasar dalam 
penyelenggaraan Forum SKPD dengan mengkaji lebih dalam tentang nilai-nilai, praktek positif dan pengalaman 
dalam pengambilan keputusan melalui forum musyawarah. Disamping itu, topik akan mengarahkan SKPD 
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bagaimana memfasilitasi proses belajar dan menggali nilai-nilai bersama dalam penyelenggaraan Forum SKPD 
sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan
Peserta diharapkan memahami nllai-nilai dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan Forum SKPD.

 

Pokok Bahasan
Prinsip-prinsip pengelolaan Forum SKPD.•	

Internalisasi prinsip-prinsip pengelolaan Forum SKPD.•	

Waktu
Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode
Metode yang digunakan, diantaranya:

Analisis nilai (•	 Value Analysis).

Permainan.•	

Curah pendapat.•	

Diskusi kelompok dan pemaparan.•	
 

Media dan Sumber Belajar
Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 2.1 - 10.•	

Lembar Permainan 2.1: Lempar Bola.•	

Bahan Bacaan 2.1: Prinsip-Prinsip Pengelolaan Forum SKPD.•	
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Prinsip-Prinsip Pengelolaan Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 1. 
dengan mengkaitkan hasil pembahasan sebelumnya.

Bagikan kepada peserta masing-masing dua lembar metaplan.2. 

Selanjutnya, galilah nilai-nilai sesuai dengan pemahaman peserta tentang nilai-nilai dalam 3. 
pengelolaan Forum SKPD, dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang menjadi acuan dalam •	
pengelolaan Forum SKPD?

Prinsip-prinsip apa saja yang mendasari pengelolaan Forum SKPD?•	

Mengapa prinsip-prinsip tersebut penting dijadikan dasar dalam pengelolaan Forum SKPD?•	

Masing-masing peserta menuliskannya dalam metaplan. Mintalah salah seorang peserta 4. 
untuk memfasilitasi merumuskan pokok-pokok gagasan dari pendapat peserta tentang apa 
saja yang menjadi prinsip-prinsip dalam pengelolaan Forum SKPD. 

Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau 5. 
catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.6. 

Kegiatan 2: Internalisasi Prinsip-Prinsip Pengelolaan SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam kegiatan ini 1. 
dengan mengkaitkan hasil pembahasan pada kegiatan sebelumnya.

Mintalah  kepada peserta untuk memilih salah satu nilai atau prinsip yang dianggap penting 2. 
dalam pengelolaan Forum SKPD kemudian lakukan permainan tentang “Lempar Bola” dengan 
menggunakan panduan permainan 2.1.

Setelah permainan selesai lakukan penggalian gagasan dan refleksi terhadap permainan 3. 
tersebut. Catatlah hal-hal yang dianggap penting.

Selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk kelompok yang berjumlah 4-5 orang, 4. 
Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan prinsip pengelolaan Forum SKPD  yang telah 
disepakati.

Selanjutnya ajukan pertanyaan sebagai berikut:5. 

Bagaimana melakukan internalisasi prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam proses •	
pengelolaan Forum SKPD?

Hal apa saja yang menjadi kondisi yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut dapat •	
diinternalisasikan dalam pengelolaan Forum SKPD?
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Faktor-faktor positif apa saja yang dapat mengefektifkan proses internalisasi prinsip-prinsip •	
tersebut dalam proses pengelolaan Forum SKPD? 

Siapa saja yang berpengaruh dan bertanggung jawab dalam internalisasi prinsip-prinsip •	
pengelolaan Forum SKPD?

Masing-masing kelompok diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyusun bahan 6. 
paparan berupa pokok-pokok pikiran penting yang akan disampaikan dalam pleno.

Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya dalam pleno selama 5-10 menit. 7. 
Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok lain untuk memberikan pendapat, saran 
atau kritik.

Catatlah hasil pembahasan pleno dan mintalah klarifikasi kepada peserta, jika terdapat istilah 8. 
atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan.9. 

Catatan Penting
Topik ini memberikan pengalaman kepada peserta terkait kaidah yang perlu digunakan berupa 
nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam pengelolaan Forum SKPD. Dalam proses 
belajar, fasilitator dapat memberikan pengalaman belajar bagaimana menggali nilai-nilai dan 
prinsip-prinsip bersama dalam membangun proses dan interaksi antarpemangku kepentingan 
terkait pengelolaan Forum SKPD. Sebelum melakukan pembahasan dalam diskusi kelompok 
dapat diawali dengan pemaparan kasus tentang materi yang digali dari peserta sendiri tentang 
pengalaman dalam membangun prinsip-prinsip bersama dengan memberikan penegasan 
berupa contoh nyata bagaimana proses internalisasi dan penghayatan prinsip-prinsip tersebut 
dalam praktek pengelolaan Forum SKPD. 

Secara khusus, fasilitator dapat menggunakan beberapa permainan kreatif yang dapat 
mendorong peserta untuk menginternalisasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam mekanisme 
pengelolaan Forum SKPD. Misalnya, fasilitator memandu peserta menemukan cara mengekspresikan 
pendapat, ide dan pandangannya tentang topik tersebut.
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Lempar Bola
 

Format : Individual dan Pleno 
Waktu : 5-10 Menit
Tempat : Di dalam ruangan
Bahan : Bola
Peserta : 20-25  orang

Deskripsi
Permainan ini untuk memberikan pengalaman dan penghayatan kepada peserta 
tentang bagaimana membangun pemahaman dan kebersamaan tentang nilai atau 
prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan Forum SKPD. Permainan ini sangat 
sederhana dimana seluruh peserta berdiri membentuk lingkaran besar, kemudian 
fasilitator berdiri di tengah lingkaran dengan memberikan arahan untuk melakukan 
permainan. Pada setiap lemparan setiap peserta dipacu untuk memberikan gagasan 
kepada semua pihak untuk berkontribusi secara sadar dan menerapkan dalam 
musyawarah. Prinsip-prinsip yang dibangun akan menjadi nilai bersama yang 
disepakati dalam rangka memandu forum untuk mencapai tujuan bersama dan 
penyelesaian masalah yang dihadapi. Permainan ini dilakukan dalam situasi kelas 
atau pleno dengan melibatkan seluruh peserta. Fasilitator memulai dengan lemparan 
pertama kepada peserta untuk mengungkapkan satu nilai atau prinsip yang dianggap 
penting, kemudian dilanjutkan kepada peserta lain dengan melemparkan bola 
kepada rekannya untuk maju ketengah lingkaran dan mengungkapkan gagasannya 
tentang prinsip-prinsip lainnya, demikian seterusnya. Masing-masing diberi waktu 
hingga hitungan lima. Jika tidak mampu menjawab, maka dia keluar dari lingkaran. 

 

Tujuan
Memahami  nilai-nilai bersama yang melandasi kegiatan Forum SKPD.1. 

Membangun pemahaman yang sama tentang prinsip-prinsip dan upaya 2. 
mewujudkannya.

Melatih kemampuan menginternalisaikan prinsip-prinsip dalam forum SKPD 3. 
dengan cara mengungkapkan gagasannya.

Memberikan kesadaran kepada individu, kelompok atau komunitas untuk 4. 
menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan dalam pengelolaan Forum 
SKPD.

 

Lembar Permainan

2.1
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Cara Permainan
Berikan penjelasan umum kepada peserta tentang permainan yang akan 1. 
dilakukan. 

Mintalah seluruh peserta untuk berkumpul di tengah ruangan dengan 2. 
membentuk lingkaran. 

Fasilitator berdiri di tengah lingkaran sambil memegang bola. Sebelum dimulai 3. 
sampaikan aturan main yang harus diikuti oleh peserta. 

Fasilitator melemparkan bola yang pertama kepada salah seorang peserta, 4. 
kemudian mintalah untuk menyampaikan ide atau gagasannya tentang salah 
satu prinsip, kemudian menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang komitmen 
atau tindakan untuk mewujudkannya. Selanjutnya, peserta pertama diminta 
menunjuk peserta kedua untuk melanjutkannya dengan komitmen dan 
gagasan yang berbeda dari peserta sebelumnya (tidak boleh sama), demikian 
seterusnya.

Bagi peserta yang tidak mampu dalam waktu singkat menjelaskan, maka ia 5. 
diminta memisahkan diri dari lingkaran, dan fasilitator memegang kendali untuk 
memulai permainan kembali.

Fasilitator dapat mengganti nilai atau prinsip lainnya, jika dirasakan sudah 6. 
cukup.

Lakukan hingga semua peserta menyelesaikannya.7. 

Bagi peserta yang berada pada urutan terakhir diberikan sanksi oleh peserta 8. 
lainnya.  

Diskusi
Galilah hikmah dari permainan tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
berikut:

Apa yang Anda rasakan setelah melakukan permainan tersebut?1. 

Bagaimana Anda mengungkapkan ide, gagasan dan pandangannya dengan cara 2. 
yang tepat sebagai komitmen untuk mewujudkannya?

Kesulitan atau hambatan apa saja yang Anda hadapi dalam proses tersebut? 3. 

Pelajaran apa yang dapat ditarik dari permainan tersebut?4. 
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Kunci
Proses penyelenggaraan forum SKPD hendaknya memiliki acuan berupa nilai-nilai 
yang disepakati bersama agar proses dan hasil yang dicapai benar-benar mendorong 
kebersamaan, kerjasama, rasa memiliki, tanggung jawab dan keadilan. Setiap individu 
berusaha menemukan prinsip-prinsip universal yang dapat dipahami dan diterima 
oleh semua pihak.
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Prinsip-Prinsip Pengelolaan 
Forum SKPD

Beberapa prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Forum SKPD ditetapkan 
sebagai pedoman nilai bagi para pemangku kepentingan dalam proses 
pembahasan atau musyawarah. Prinsip-prinsip berlaku bagi semua pihak 

yang terlibat baik fasilitator, peserta, narasumber, maupun semua pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan Forum SKPD. Prinsip-prinsip ini merupakan landasan 
nilai-nilai yang harus dibangun dan tidak boleh dilanggar agar Forum SKPD benar-
benar menjadi forum interaksi dan musyawarah pengambilan keputusan bersama 
dalam rangka penentuan prioritas program dan kegiatan SKPD yang akan diajukan 
sebagai rencana pembangunan daerah berserta komitmen anggaran. Uraian berikut 
menjelaskan beberapa prinsip pengelolaan Forum SKPD.

Kesetaraan
Prinsip dasar pelaksanaan musyawarah Forum SKPD menepatkan seluruh peserta 
dalam posisi setara baik laki-laki maupun perempuan dengan mempertimbangkan 
keadilan sosial (social justice) dimana masyarakat atau kelompok miskin mendapat 
perhatian dan  hak yang sama dalam pengambilan keputusan di setiap musyawarah. 
Setara dan adil bukan berarti ‘sama rata’. Kebutuhan dasar merupakan hak semua 
orang, tapi pelaksanaannya bisa berbeda. Kepentingan kelompok marjinal perlu 
mendapat perhatian lebih dalam arti berpihak agar mereka memiliki kesempatan 
yang sama dalam memperoleh dampak dari pembangunan. Peserta memiliki 
hak yang sama dalam menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dan pemikirannya 
dalam membahas keputusan dalam forum terkait dengan program. Sementara itu, 
peserta lain berkewajiban untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai 
perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.

Proses forum merupakan sebuah mekanisme formal dalam menentukan arah 
kebijakan program, pengalokasian sumberdaya keuangan publik untuk membiayai 
program pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi SKPD masing-masing. Sebuah rencana tentu saja membutuhkan anggaran 
untuk menjalankannya. Dengan demikian, hasil Forum SKPD dapat diukur tingkat 
keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat, dengan melihat apa saja usulan 
kegiatannya, untuk apa, dan siapa pemanfaat dari program yang dihasilkan SKPD. Dengan 
mencermati dokumen rencana tersebut, maka dapat terlihat sejauhmana komitmen dari 
pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sasaran pemanfaat terhadap pemenuhan 
hak-hak dasar warga dan perhatiannya terhadap kelompok marjinal.

Bahan Bacaan

2.1
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Musyawarah dan Mufakat
Musyawarah merupakan prinsip yang digunakan dalam proses pembahasan 
untuk mencapai keputusan bersama dalam Forum SKPD. Mufakat merupakan 
kesepakatan yang dihasilkan setelah melakukan proses pembahasan. Dengan 
demikian, musyawarah dan mufakat merupakan proses pembahasan tentang 
suatu topik atau permasalahan dalam Forum SKPD yang dilakukan secara bersama 
(melibatkan seluruh peserta) untuk mencapai kesepakatan. Prinsip ini menjadi 
salah satu cara untuk menghindari pemungutan suara (votting) yang menghasilkan 
kelompok minoritas dan mayoritas. Melalui prinsip ini diharapkan beberapa 
pihak yang berbeda pendapat dapat membangun pemahaman yang sama dan 
mengurangi kemungkinan konflik dengan melakukan akomodasi kepentingan 
secara seimbang, sehingga menghasilkan jalan tengah yang dapat diterima semua 
pihak. Peserta memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok 
usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai 
sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi seluruh 
pemangku kepentingan.

Anti-Dominasi
Prinsip anti dominasi dalam penyelenggaraan Forum SKPD untuk membangun 
kesadaran bersama bahwa setiap orang atau para pemangku kepentingan memiliki 
hak yang sama dalam pengambilan keputusan terkait program dan kegiatan yang 
diusulkan. Terhindar dari upaya saling menekan atau mengeliminasi dari satu pihak 
dengan pihak lain karena kekuatan politik atau kepentingan tertentu yang lebih 
dominan. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi 
sehingga keputusan yang dibuat menempatkan rasa keadilan dan keberpihakan 
kepada kelompok miskin yang kerapkali termajinalkan sehingga sulit untuk 
memperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, dominasi salah satu kelompok 
harus dikendalikan dengan memberikan kesempatan kepada semua komponen 
masyarakat untuk mengikuti proses musyawarah semua secara seimbang.

Partisipatif 
Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu nilai dalam pengelolaan Forum SKPD, 
dimana masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam setiap proses pembahasan 
dan tahapan perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaan Forum SKPD bersifat 
inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarjinalkan, melalui jalur khusus 
komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak 
memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Partisipasi peserta ditunjukkan dengan 
mengikuti proses secara seksama, mengemukakan pendapat, memberikan saran 
yang membangun, bersama-sama menemukan cara terbaik dalam menyelesaikan 
masalah, dan menyepakati keputusan yang didasarkan kesadaran bahwa mereka 
menjadi bagian dari keputusan itu.
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Keberpihakan kepada Kelompok Marjinal
Forum SKPD merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memastikan program 
dan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat khususnya kelompok marjinal 
baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Musyawarah didorong agar menghasilkan 
kesepakatan program dan rencana kerja yang memiliki keberpihakan kepada 
individu dan kelompok yang seringkali sulit untuk menyuarakan aspirasinya dalam 
perencanaan pembangunan, terutama kelompok miskin, perempuan, dan rentan 
lainnya. Forum SKPD harus memberikan kesempatan yang luas kepada individu, 
kelompok, dan komunitas tertentu untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan 
keputusan program atau kegiatan yang menyangkut kebutuhan mereka. Upaya lain 
dilakukan oleh forum dengan menetapkan tema pemilihan prioritas program dan 
komitmen yang dibangun oleh semua pihak untuk memberdayakan kelompok ini. 

Anti-diskriminasi
Forum SKPD merupakan milik semua pihak untuk berkontribusi dan terlibat dalam 
berbagai diskusi dan kesepakatan. Tidak ada salah satu pihak atau kelompok tertentu 
yang diperlakukan berbeda dari kelompok lainnya. Peserta yang hadir memiliki hak 
yang sama dalam Forum SKPD. Forum musyawarah tidak dibedakan berdasarkan 
status sosial-ekonomi, kedudukan, asal darah atau jenis kelamin. Demikian halnya bagi 
kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak yang sama untuk menyatakan 
pendapat dan pikirannya terhadap pengambilan keputusan dan program. Masing-
masing individu memiliki hak yang harus dihormati dan hargai dalam memberikan 
kontribusi terhadap forum.

Menyeluruh
Forum SKPD dimaksudkan  untuk  menyusun Renja SKPD yang mengacu pada 
dokumen Renstra SKPD serta dokumen perencanaan diatasnya, guna mencapai target 
berdasarkan indikator capaian yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar kegiatan 
yang dilaksanakan tidak hanya merespon keinginan kelompok tertentu, akan tetapi 
juga mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara 
utuh dan menyeluruh, sehingga tidak muncul egosektoral dan kewilayahan. Forum 
SKPD diharapkan mampu membangun sebuah proses pengambilan keputusan 
dan pembelajaran bagi publik agar mengkaji program pembangunan secara 
komprehensif. Program yang dibahas dalam Forum SKPD tidak berdiri sendiri tetapi 
sebagai bagian integral keseluruhan proses perencanaan dalam rangka mendorong 
perubahan ke depan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Kesinambungan dan Keberlanjutan
Secara khusus prinsip penyelenggaraan Forum SKPD akan terkait dengan substansi 
dan kesinambungan perencanaan sebagai berikut:

Pengelolaan Forum SKPD sebagai suatu kesatuan sistem, prosedur dan 1. 
mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah jangka panjang, menengah 
dan tahunan.

Pengelolaan Forum SKPD mendukung upaya pencapaian visi, misi dan agenda 2. 
Kepala Daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Pengelolaan Forum SKPD memperhatikan masukan dari berbagai pemangku 3. 
kepentingan.

Pengelolaan Forum SKPD mencerminkan kerangka kerja partisipasi publik 4. 
terhadap pembangunan yang mengorganisasikan secara terarah, efektif dan 
efisien dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban utama SKPD.

Pengelolaan Forum SKPD dilakukan melalui suatu proses dan mekanisme 5. 
perencanaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan dan 
berkelanjutan.

Pengelolaan Forum SKPD didasarkan pada pemanfaatan sumber data dan 6. 
informasi secara akurat, realistis, dan faktual.
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proses dan mekanisme 
Forum SKPD

3
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B A B  3
Proses dan Mekanisme Forum SKPD

Sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan telah mengatur tatacara pengelolaan Forum SKPD 
yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk penyelenggaraan proses dan hasil sebagai bagian 
dari penentuan kebijakan pembangunan daerah. Alur dan mekanisme perencanaan pembangunan 

daerah telah mengatur peran pemangku kepentingan untuk terlibat secara intensif dalam diskusi dan 
musyawarah untuk pengambilan keputusan menyangkut kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Keterpaduan dan keselarasan proses perencanaan yang menjadi 
acuan dalam mekanisme Forum SKPD. Dimana keputusan forum akan menjadi bagian penting dari kebijakan 
pembangunan daerah dan menjadi arahan bagi SKPD untuk mendorong koordinasi antarkelembagaan. 
Dengan ungkapan lain, Forum SKPD sebagai instrumen bagi badan, dinas dan unit teknis dalam merumuskan 
kebijakan daerah terkait tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya 
akan menentukan prioritas program pelayanan ke depan dalam jangka panjang, menengah dan pendek. 

Salah satu mekanisme pengelolaan Forum SKPD dilaksanakan secara partisipatif agar dihasilkan sebuah 
rencana pembangunan yang benar-benar aspiratif, memiliki legitimasi, dan akuntabel. Forum SKPD dirancang 
melalui proses dan mekanisme musyawarah yang telah diatur melalui ketentuan khusus. Penekanan Forum 
SKPD lebih diarahkan pada upaya pengorganisasian dan pelibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan 
keputusan yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Alur proses partisipatif dan politis menjadi lebih 
dominan dalam pelaksanaan Forum SKPD, karena pada dasarnya rencana pembangunan daerah membutuhkan 
akuntabilitas publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam diskusi dan konsultasi. 
Hal ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan Forum SKPD benar-benar aspiratif dan berpihak kepada 
kepentingan masyarakat.
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Topik ini memberikan pemahaman kepada peserta tentang proses dan alur pengelolaan Forum SKPD 
sebagai bagian dari musyawarah rencana pembangunan daerah. Disamping itu memberikan pengalaman belajar 
bagaimana praktek penyelenggaraan Forum SKPD dalam membahas berbagai permasalahan atau tema strategis 
terkait tugas pokok dan fungsi SKPD yang akan menjadi masukan dalam musyawarah rencana pembangunan 
daerah.

Tujuan

Peserta memahami elemen penting dalam pengelolaan Forum SKPD.•	

Peserta mampu mengidentifikasi alur dan proses pengelolaan Forum SKPD.•	

Peserta mampu mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan •	
Forum SKPD.

 

Pokok Bahasan
Elemen pokok dalam pengelolaan Forum SKPD.•	

Alur dan mekanisme pengelolaan Forum SKPD.•	

Hambatan dan tantangan yang dihadapi.•	

Waktu
Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 2 X 40 menit. 

 

Metode
Metode yang digunakan, diantaranya:

Curah pendapat dan pengalaman.•	

Diskusi kelompok.•	

Presentasi.•	
 

Media dan Sumber Belajar
Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 3.1 - 10.•	

Bahan Bacaan 3.1: Alur dan Mekanisme Pengelolaan Forum SKPD: •	 PERMENDAGRI No. 54 
Tahun 2010.
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Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Elemen Pokok dalam Pengelolaan Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, hasil dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini. 1. 

Penyelenggara dapat mengundang nara sumber atau tenaga ahli untuk memberikan 2. 
penjelasan tentang topik yang akan dibahas. 

Mintalah kepada nara sumber untuk memaparkan pengalaman atau hasil kajiannya tentang 3. 
“Elemen Pokok dalam Pengelolaan Forum SKPD” (30 menit). 

Proses tanya jawab dipandu oleh moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat 4. 
dilakukan dalam beberapa termin. 

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 5. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 

Buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan, kemudian 7. kaitkan dengan kegiatan 
belajar berikutnya.

Variasi:

Jika tidak dapat menghadirkan nara sumber ahli (eksternal), dapat dilakukan dengan memberikan 
kesempatan kepada peserta sebagai nara sumber untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya 
langsung dalam bentuk makalah tentang elemen pokok dalam pengelolaan Forum SKPD yang akan 
dipresentasikan dalam pleno. (Berikan kesempatan pada peserta untuk menyusun makalah diluar 
jam belajar yang telah disediakan dengan melakukan telusur informasi melalui internet atau bahan 
belajar lainnya). Fasilitator dapat menunjuk peserta lain untuk menjadi moderator yang mampu 
mengatur jalannya proses diskusi.

Kegiatan 2: Alur dan Mekanisme Pengelolaan Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, hasil dan proses yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, mintalah peserta untuk membentuk kelompok 2. 
dengan anggota 4-5 orang.

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang alur dan mekanisme 3. 
penyusunan Renja SKPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan dan Tata Cara 
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan 
pemicu sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang alur, proses dan mekanisme pengelolaan Forum SKPD?•	

Mengapa alur, proses dan mekanisme tersebut penting dilakukan dalam mengelola Forum •	
SKPD?
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Apakah dinas atau badan di lingkungan pemerintah daerah telah menerapkan alur dan •	
mekanisme pengelolaan Forum SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

Bagaimana peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses tersebut?•	

Sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam setiap tahapan tersebut?•	

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 4. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 

berikut:

Tabel: Alur dan Mekanisme Pengelolaan Forum SKPD

Mekanisme Pengelolaan
 Forum SKPD Hasil Pelaku Sumber Daya Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai kebutuhan dengan 

menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.5. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 6. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.7. 

Kegiatan 3: Hambatan dan Tantangan yang dihadapi

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan kegiatan sebelumnya. 

Lakukan diskusi lanjutan untuk mengkaji lebih dalam tentang hambatan dan tantangan yang 2. 
dihadapi dalam penerapan alur dan mekanisme pengelolaan Forum SKPD. Sebagai panduan 
ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Berdasarkan pengalaman Anda hal-hal positif apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan 3. 
dalam setiap alur atau tahapan pengelolaan Forum SKPD?

Hambatan internal apa saja yang dihadapi dinas atau badan ketika menerapkan alur, proses •	
dan mekanisme tersebut?

Tantangan eksternal apa saja yang dihadapi dinas atau badan ketika menerapkan alur, •	
proses dan mekanisme tersebut?

Bagaimana pembelajaran yang dapat diperoleh dari upaya menemukan cara terbaik dalam •	
menghadapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut? 
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Jawaban terkait pertanyaan di atas dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang akan 4. 
dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam tabel sebagai 

berikut;

Tabel: Hambatan dan Tantangan dalam Alur dan
Mekanisme Pengelolaan Forum SKPD

Mekanisme Pengelolaan
 Forum SKPD Hambatan Tantangan Potensi Solusi

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.5. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 6. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.7. 

Catatan Penting
Pada pembahasan awal, fasilitator lebih difokuskan untuk membangun pemahaman yang sama 
dari peserta tentang alur, proses dan mekanisme pengelolaan Forum SKPD sebagai kerangka 
analisis untuk memahami proses pembelajaran selanjutnya. 

Fasilitator dapat menggali pengalaman peserta dengan memberikan kesempatan untuk 
menceritakan gagasan dan pengalamannya sebagai peserta atau pada saat memfasilitasi 
kegiatan Forum SKPD/gabungan SKPD. 

Fasilitator dapat memfasilitasi penelusuran informasi pendukung yang diperlukan dalam 
mengidentifikasi alur, proses dan mekanisme pengelolaan Forum SKPD sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. Kegiatan ini penting dipahami oleh peserta karena kegiatan musyawarah 
yang dilakukan dalam Forum SKPD berhubungan erat dengan proses penyusunan rencana 
pembangunan daerah yang dilandasi prinsip-prinsip teknokratis, partisipatif dan aspiratif. Jika 
tersedia waktu yang cukup, peserta diberikan bahan bacaan tentang beberapa peraturan dan 
kebijakan menyangkut mekanisme Forum SKPD.
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Alur dan Mekanisme Forum SKPD: 
PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010

Forum SKPD disusun mengikuti alur dan proses yang telah ditentukan peraturan 
yang berlaku sebagai landasan dalam pengelolaan musyawarah di setiap 
unit kerja, dinas atau badan, karena hasilnya menjadi dokumen publik yang 

memiliki kekuatan hukum sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Artinya, Forum 
SKPD sebagai wadah interaksi pelaku yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 
diharapkan mampu memberikan dampak terhadap perencanaan dan perubahan 
masyarakat. Perlunya SKPD memahami mekanisme dan alur kerja Forum SKPD 
dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah sebagai kompetensi penting 
agar proses dan hasilnya benar-benar sesuai dengan peraturan dan selaras dengan 
konteks kebutuhan masyarakat. Alur dan mekanisme pengelolaan Forum SKPD 
didesain berdasarkan alur pemikiran partisipatif dan aspiratif yang merupakan proses 
pelibatan masyarakat dalam menentukan kemana daerah (SKPD) mengembangkan 
kinerja pelayanannya, apa yang hendak dicapai, siapa sasaran pemanfaatnya dan 
langkah-langkah untuk mencapainya. 

Tujuan dari penerapan alur dan proses dalam penyelenggaraan forum  SKPD, 
yaitu:

Mendorong harmonisasi dan sinergisitas para pemangku kepentingan yang 1. 
terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah (pemerintah daerah, 
masyarakat, lembaga swadaya dll).

Memastikan konsistensi program dan kegiatan SKPD selaras dengan perencanaan 2. 
diatasnya, seperti RKPD, RPJMD, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. 

Membangun komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan 3. 
kinerja pelayanan SKPD. 

Memastikan terjaganya proses partisipasi dan demokrasi dalam penyusunannya 4. 
melalui Forum SKPD/gabungan SKPD, dan forum multi Stakeholders lain serta 
metode penjaringan aspirasi masyarakat.

Memastikan konsistensi penjabaran kerangka kerja rencana pembangunan 5. 
daerah dan rencana SKPD (Renstra dan Renja) dengan kapasitas kelembagaan 
dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam penyelesaian 6. 
permasalahan dan pengambilan keputusan di ranah penyelenggaraan pelayanan 
yang menjadi tugas pemerintah daerah.

Bahan Bacaan

3.1



seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan 36

Pedoman Alur dan Mekanisme
Pemerintah melalui PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memberikan 
panduan dalam penyelenggaraan Forum SKPD yaitu; alur proses Forum SKPD di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Forum SKPD Provinsi
Forum SKPD provinsi merupakan wahana interaksi antarpelaku di tingkat provinsi yang 
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan 
kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif dalam mekanisme 
perencanaan pembangunan daerah. Forum SKPD provinsi membahas rancangan 
dokumen Renstra dan Renja SKPD provinsi dengan menggunakan prioritas program 
dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota, sebagai bahan 
untuk menyempurnakan rancangan Renstra dan Renja SKPD provinsi. Kegiatan ini 
difasilitasi oleh SKPD provinsi terkait.

Tujuan Forum SKPD provinsi, yaitu:

Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program 1. 
dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota.

Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD provinsi 2. 
sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka 3. 
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas 
pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.

Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu 4. 
indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi.

Setiap tahun Forum SKPD provinsi membahas rancangan Renja SKPD provinsi, 
dengan masukan dari musrenbang kabupaten/kota atau Forum SKPD kabupaten/kota, 
sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi. Rancangan Renja 
SKPD provinsi hasil Forum SKPD provinsi menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD 
provinsi untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD provinsi. Tahapan Forum 
SKPD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: (a) Persiapan Forum SKPD, dan (b) 
penyelenggaraan Forum SKPD yang digambarkan dalam tabel berikut:
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                                                               Gambar: Alur Proses Forum SKPD Provinsi

                                                               Gambar: Alur Proses Forum SKPD Provinsi

Sinkronisasi 
Kebijakan Nasional

Rancangan Renja SKPD 
Provinsi

Pendahuluan.•	
Evaluasi pelaksanaan Renja •	
SKPD Provinsi tahun lalu dan 
pencapaian Renstra SKPD 
Provinsi.
Tujuan, sasaran dan program •	
kegiatan.
Indikator kinerja dan kelompok •	
sasaran yang menggambarkan 
pencapaian Renstra SKPD 
Provinsi.

Penyempurnaan 
Rancangan Renja 

SKPD Provinsi

Pembahasan 
Renja SKPD pada 

Forum SKPD

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan Forum 

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan Forum 

SKPD Kab./Kota

Penyempurnaan 
Rancangan 
Renja SKPD

Nota Dinas Pengantar Kepala 
SKPD perihal Penyampaian 

Rancangan Renja SKPD 
Provinsi kepada Bappeda 

Rancangan Renja SKPD

Rancangan Renja SKPD 
Provinsi

Pendahuluan.•	
Evaluasi pelaksanaan Renja •	
SKPD Provinsi tahun lalu dan 
pencapaian Renstra SKPD 
Provinsi
Tujuan, sasaran dan program •	
kegiatan.
Indikator kinerja dan kelompok •	
sasaran yang menggambarkan 
pencapaian Renstra SKPD 
Provinsi.
Dana indikatif beserta •	
sumbernya serta prakiraan maju 
berdasarkan pagu indikatif.
Sumber dana yang dibutuhkan •	
untuk menjalankan program 
dan kegiatan penutup.
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Tahap Persiapan Forum  SKPD 
Tahapan persiapan Forum SKPD tingkat provinsi meliputi:

Penyiapan tim penyelenggara Forum SKPD provinsi.1. 

Penyiapan tata cara penyelenggaraan yang memuat antara lain jadual, tempat, 2. 
peserta, agenda pembahasan Forum SKPD dan pembagian kelompok dan tata 
tertib acara.

Menyiapkan bahan untuk pembahasan rancangan Renja SKPD provinsi, 3. 
inventarisasi kertas kerja proses penyusunan rancangan Renja SKPD sebagai 
sumber data dan informasi bagi peserta forum apabila memerlukan klarifikasi 
atas rancangan Renja SKPD provinsi yang akan dibahas.

Melaporkan rencana pelaksanaan Forum SKPD provinsi, kepada Gubernur cq. 4. 
Kepala Bappeda provinsi.

Mengundang narasumber, fasilitator, dan peserta Forum SKPD provinsi, paling 5. 
lama 7 (tujuh) hari sebelum acara diselenggarakan.

Tahap Penyelenggaraan Forum  SKPD Provinsi
Tahap penyelenggaraan Forum SKPD Provinsi antara lain dilakukan dengan agenda, 
sebagai berikut:

Acara pembukaan secara resmi Forum SKPD.1. 

Pleno I pemaparan materi:2. 

Kebijakan pemerintah/provinsi terkait pembangunan daerah yang perlu •	
menjadi kerangka acuan dan diperhatikan dalam menyusun Renja SKPD 
provinsi dan materi lain yang dianggap perlu;

Pemaparan rancangan Renja SKPD provinsi; dan•	

Tanggapan dan masukan dari peserta.•	

Sidang kelompok:3. 

Membahas program dan kegiatan SKPD Provinsi dalam rangka penajaman 
indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD provinsi yang ditugaskan 
kepada setiap kelompok.

Sidang Pleno II:4. 

Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum •	
SKPD provinsi, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan menjadi satu 
kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok Forum SKPD provinsi.



mengelola
forum SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan39

Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam •	
rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD provinsi oleh tim 
perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD.

Penutupan Forum SKPD:5. 

Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD •	
provinsi.

Tanggapan dan masukan peserta Forum SKPD provinsi.•	

Pengambilan keputusan kesepakatan h•	 asil Forum SKPD provinsi.

Rumusan kesepakatan hasil Forum SKPD provinsi, disusun kedalam berita 6. 
acara kesepakatan hasil Forum SKPD provinsi yang terdiri dari lampiran sebagai 
berikut:

Daftar hadir peserta Forum SKPD provinsi.•	

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD provinsi.•	

Daftar kegiatan lintas SKPD provinsi dan lintas wilayah.•	
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BERITA ACARA

KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD...............
PROVINSI ..................

Pada hari.......tanggal ……. sampai dengan hari …… tanggal ……. bulan …… 
tahun …… telah diselenggarakan Forum SKPD ........... provinsi .......... yang dihadiri 
pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum 
dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar dan 
mempertimbangkan :

Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang 1. 
menyampaikan)

Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum SKPD provinsi terhadap 2. 
materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi 
sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, 
maka pada:

Hari dan Tanggal : ....................................................................

J a m    : ....................................................................

Tempat   : ....................................................................

   

Forum SKPD ................Provinsi............ Tahun ............

MENYEPAKATI

KESATU       : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator 
kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang 
telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Forum 
SKPD Kabupaten/kota;

KEDUA        : Menyepakati rancangan Renja SKPD .............provinsi ……....
Tahun .... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita 
acara ini;

KETIGA       : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD 
dan lintas wilayah
sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
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KEEMPAT  : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN 
I,II,III), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum SKPD 
…………. Provinsi ……..... ini; dan

KELIMA      : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan 
penyempurnaan rancangan RKPD provinsi Tahun ….........

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana 
mestinya.

      ............., tanggal …................  
       Pimpinan Sidang

       (Nama Jabatan)
         Tanda tangan
             ( Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD provinsi

No. Nama Unsur Perwakilan Alamat Tanda 
Tangan

DPRD

Unsur Bappeda

Unsur SKPD

Unsur Masyarakat

dst
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Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Provinsi

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM 
SKPD PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :
________________________________________________

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD ...........................

Provinsi  : ............................
Tanggal  : ............................
Tempat  : ............................

No. Nama Lembaga/
Instansi Alamat dan No. Telp Tanda Tangan
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Format Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Provinsi

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM 
SKPD PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :
_________________________________________________

                                              Tabel …….. (nomor sesuaikan kebutuhan)
                             Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ……….

                                             Dan Prakiraan Maju Tahun ……….
                                                Provinsi ………….*

Nama SKPD …….        Lembar ................dari...............

Kode

Urusan/Bidang 
Urusan

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/
Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Program/
Kegiatan

Rencana Tahun … 
(tahun rencana)

Catatan 
Penting

Prakiraan Maju Rencana
Tahun …..

Lokasi
Target 

Capaian 
Kinerja

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif

Sumber
Dana

Target 
Capaian 
Kinerja

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

WAJIB

PROGRAM
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Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN 
HASIL FORUM SKPD PROVINSI
NOMOR :
TANGGAL :__________________________

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

SKPD………….Tahun……

No. Kegiatan Lokasi Volume Alasan

(1) (2) (3) (4) (5)

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.

Kolom (2) Diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi.

Kolom (3) Diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kolom (4) Diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya 
contoh:10 km2, 100 orang, dsb;

Kolom (5) Diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga 
kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

Berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD provinsi, menjadi bahan penyempurnaan 
rancangan Renja SKPD provinsi dan selanjutnya diserahkan kepada Bappeda provinsi 
untuk dijadikan masukan dalam penyusunan rancangan RKPD Provinsi. Berita acara 
kesepakan hasil Forum SKPD provinsi, ditandatangani oleh yang mewakili setiap 
unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Forum SKPD provinsi.
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Forum SKPD Kabupaten/Kota
Forum SKPD kabupaten/kota merupakan wahana interaksi antarpelaku di tingkat 
kabupaten/kota yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau 
dampak dari program dan kegiatan SKPD sebagai perwujudan dari pendekatan 
partisipastif dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Forum 
SKPD kabupaten/kota membahas rancangan dokumen Renstra dan Renja SKPD 
kabupaten/kota dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang 
dihasilkan dari musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan sebagai bahan 
untuk menyempurnakan rancangan Renstra dan Renja SKPD. Kegiatan ini difasilitasi 
oleh SKPD kabupaten/kota terkait.

Tujuan Forum SKPD kabupaten/kota, yaitu:

Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dengan usulan 1. 
program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan/desa;

Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD 2. 
kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;

Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten/kota dalam rangka 3. 
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergisitas 
pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan

Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu 4. 
indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten/kota.

Forum SKPD kabupaten/kota membahas rancangan Renja SKPD kabupaten/kota 
berdasarkan masukan dari musrenbang kabupaten/kota di kecamatan, sebagai 
upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota. Rancangan Renja 
SKPD hasil Forum SKPD kabupaten/kota, menjadi bahan pemutakhiran rancangan 
RKPD kabupaten/kota untuk selanjutnya dibahas di dalam musrenbang RKPD 
kabupaten/kota. Tahapan Forum SKPD dilaksanakan melalui tahapan sebagai 
berikut: (a) Persiapan Forum SKPD dan (b) penyelenggaraan Forum SKPD. Alur dan 
mekanisme forum SKPD digambarkan dalam tabel sebagai berikut:
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                                         Gambar: Alur Proses Forum SKPD Kabupaten/Kota

Sinkronisasi 
Kebijakan Nasional

Penyesuaian 
Rancangan Renja 

SKPD Kab/Kota

Penyempurnaan 
Rancangan Renja 

SKPD Kab/Kota

Musrenbang
Kecamatan

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan 
Musrenbang
Kecamatan

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan 
Forum SKPD

Musrenbang
Desa

Berita Acara Hasil 
Kesepakatan 
Musrenbang

Desa

Pembahasan Renja 
SKPD pada Forum 

SKPD Provinsi

Pembahasan Renja 
SKPD pada Forum 

SKPD Kab/Kota

Nota Dinas PEngantar Kepala 
SKPD perihal penyampaian 

Rancangan Renja SKPD 
Provinsi kepada Bappeda

Rancangan Renja SKPD 
Kab./Kota

Pendahuluan.•	
Evaluasi Pelaksanaan Renja •	
SKPD Kab/Kota Tahun Lalu 
dan Pencapaian Renstra 
SKPD.
Tujuan, Sasaran dan Program •	
Kegiatan.
Indikator Kinerja dan •	
Kelompok Sasaran 
yang Menggambarkan 
Pencapaian Renstra 

          SKPD Kab/Kota.

Rancangan Renja SKPD 
Kab./Kota

Pendahuluan.•	
Evaluasi pelaksanaan Renja •	
SKPD Kab./Kota tahun lalu dan 
pencapaian Renstra SKPD.
Tujuan, sasaran dan program •	
kegiatan.
Indikator kinerja dan •	
kelompok sasaran yang 
menggambarkan pencapaian 
Renstra SKPD Kab/Kota.
Dana indikatif beserta •	
sumbernya serta prakiraan 
maju berdasarkan pagu 
indikatif.
Sumber dana yang •	
dibutuhkan untuk 
menjalankan 

          program 
          kegiatan 
          penutup.
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Tahap Penyelenggaraan Forum  SKPD Kabupaten/Kota
Tahap penyelenggaraan Forum SKPD kabupaten/kota antara lain dilakukan dengan 
agenda, sebagai berikut:

Acara pembukaan secara resmi Forum SKPD.1. 

Pleno I pemaparan materi antara lain:2. 

Kebijakan pemerintah kabupaten/kota terkait pembangunan daerah yang •	
perlu dijadikan kerangka acuan dan diperhatikan dalam menyusun Renja 
SKPD kabupaten/kota dan materi lain yang dianggap perlu.

Pemaparan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.•	

Tanggapan dan masukan dari peserta.•	

Sidang kelompok antara lain:3. 

Membahas program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota dalam rangka 
penajaman indikator, sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD kabupaten/
kota yang ditugaskan kepada setiap kelompok.

Sidang Pleno II antara lain:4. 

Pemaparan hasil-hasil sidang kelompok dihadapan seluruh peserta Forum •	
SKPD kabupaten/kota, untuk memperoleh tanggapan dan diputuskan 
menjadi satu kesatuan rangkuman hasil sidang kelompok Forum SKPD 
kabupaten/kota.

Rangkuman keputusan hasil sidang kelompok dirumuskan ke dalam •	
rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD kabupaten/kota oleh 
tim perumus yang dipimpin oleh kepala SKPD.

Penutupan Forum SKPD antara lain :5. 

Pembacaan rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD •	
kabupaten/kota.

Tanggapan dan masukan peserta Forum SKPD kabupaten/kota.•	

Pengambilan keputusan kesepakatan hasil Forum SKPD kabupaten/kota.•	

Rumusan kesepakatan hasil Forum SKPD kabupaten/kota, disusun kedalam 6. 
berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD kabupaten/kota yang terdiri dari 
lampiran sebagai berikut:

Daftar hadir peserta Forum SKPD kabupaten/kota.•	

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD kabupaten/kota.•	

Daftar kegiatan lintas SKPD kabupaten/kota dan lintas wilayah•	
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BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD...............

KABUPATEN/KOTA ..................

Pada hari.......tanggal …… sampai dengan hari …… tanggal ……. bulan …… 
tahun …… telah diselenggarakan Forum SKPD ........... kabupaten/kota.......... 
yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana 
tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengar 
dan mempertimbangkan :

Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang 1. 
menyampaikan)

Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum SKPD kabupaten/kota 2. 
terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok 
diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok 
diskusi, maka pada:

 Hari dan Tanggal : ....................................................................

 J a m    : ....................................................................

 Tempat   : ....................................................................

 Forum SKPD ................Kabupaten/Kota............ Tahun ............

MENYEPAKATI

KESATU       : Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator 
kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang 
telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari 
musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan;

KEDUA        : Menyepakati rancangan Renja SKPD …… kabupaten/kota ...*) 
Tahun ...................... sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II 
berita acara ini

KETIGA       : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas SKPD 
dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II 
berita acara ini.

KEEMPAT  : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN 
I,II,III), merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari berita acara hasil
kesepakatan Forum SKPD …. kabupaten/kota *).... ini

KELIMA      : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan 
penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota *) Tahun 
……..
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Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana 
mestinya.
      ............., tanggal …................  
       Pimpinan Sidang

       (Nama Jabatan)
         Tanda tangan
             ( Nama)

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum SKPD Kabupaten/Kota

No. Nama Unsur Perwakilan Alamat Tanda Tangan

DPRD
Unsur Bappeda

Unsur SKPD

Unsur Masyarakat

dst

Format Daftar Hadir Peserta Forum SKPD kabupaten/kota

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM 
SKPD KAB/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :____________________________________

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM SKPD ...........................

Kab/Kota  : ............................
Tanggal   : ............................
Tempat   : ............................

No. Nama Lembaga/Instansi Alamat dan No. Telp Tanda Tangan
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Format Rumusan Program dan Kegiatan SKPD Provinsi

LAMPIRAN II : BERITA ACARA KESEPAKATAN 
HASIL FORUM SKPD KAB/KOTA
NOMOR :
TANGGAL :______________________________

Tabel …….. (nomor sesuaikan kebutuhan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun ……….

Dan Prakiraan Maju Tahun ……….
Kabupaten/Kota ………….*

Nama SKPD …….        Lembar ................dari...............

Kode

Urusan/Bidang 
Urusan

Pemerintahan 
Daerah dan 

Program/
Kegiatan

Indikator 
Kinerja 

Program/
Kegiatan

Rencana Tahun … 
(tahun rencana)

Catatan 
Penting

Prakiraan Maju Rencana
Tahun …..

Lokasi
Target 

Capaian 
Kinerja

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif

Sumber
Dana

Target 
Capaian 
Kinerja

Kebutuhan 
Dana/Pagu 

Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

WAJIB

PROGRAM
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Format Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah.

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN 
HASIL FORUM SKPD KAB/KOTA
NOMOR :
TANGGAL : ______________________________

Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah

SKPD………….Tahun……

No Kegiatan Lokasi Volume Alasan
(1) (2) (3) (4) (5)

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom (1) Diisi dengan nomor urut Kegiatan Prioritas pada Tahun Rencana.

Kolom (2) Diisi dengan uraian nama/rumusan kegiatan prioritas dari provinsi.

Kolom (3) Diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kolom (4) Diisi dengan jumlah, dan satuan target sasaran kegiatan beserta satuannya 
contoh:10 km2, 100 orang, dsb;

Kolom (5) Diisi dengan alasan yang menjadi pertimbangan keputusan forum sehingga 
kegiatan tersebut belum dapat diakomodir pada tahun rencana.

Berita acara kesepakatan hasil Forum SKPD kabupaten/kota, menjadi bahan 
penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota dan selanjutnya diserahkan 
kepada Bappeda kabupaten/kota untuk dijadikan sebagai masukan dalam 
penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota. Berita acara kesepakan hasil Forum 
SKPD kabupaten/kota, ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku 
kepentingan yang menghadiri Forum SKPD kabupaten/kota.
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B A B  4
Pengorganisasian Forum SKPD

Hal  lain yang perlu dipertimbangkan menyangkut kapasitas penyelenggara dalam setiap unit kerja (SKPD) 
atau Bappeda perlu menentukan panduan penyelenggaraan sesuai dengan kebutuhan, mekanisme 
musyawarah dan substansi kebijakan pelayanan agar mempermudah dalam proses pelaksanaannya. 

Pemerintah daerah juga diharapkan memiliki kerangka kerja penyelenggaraan Forum SKPD sebagai bagian 
integral dalam pengambilan kebijakan dan rencana pembangunan daerah. Pengorganisasian Forum SKPD 
pada dasarnya untuk membangun good governance dan memelihara keberlanjutan sebuah organisasi yang 
dapat memberikan pelayanan terhadap aspirasi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang 
dihadapinya. Sekaligus memperkuat kohesi sosial dan harmonisasi berbagai pemangku kepentingan yang 
terlibat dalam proses pembangunan daerah. Forum SKPD diharapkan dapat menjaga tingkat partisipasi, 
bersamaan, koodinasi, dan memperkokoh program sebagai bagian dari kepemilikan masyarakat.

Topik ini memberikan pemahaman dan pengalaman belajar kepada peserta tentang aspek-aspek 
pengorganisasian Forum SKPD yang perlu dipertimbangkan dan bagaimana memandu proses penyelenggaraannya 
agar berjalan secara efektif dan efisien. 

Tujuan
Peserta memahami konsep dasar pengorganisasian Forum SKPD.•	

Peserta mampu mengidentifikasi tahapan penting dalam pengorganisasian Forum SKPD.•	

Peserta mampu mengorganisasikan Forum SKPD.•	
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 Pokok Bahasan
Konsep dasar pengorganisasian Forum SKPD.•	

Tahapan dalam pengorganisasian Forum SKPD.•	

Praktek Pengorganisasian Forum SKPD.•	
 

Waktu
Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 X 40 menit. 

 

Metode
Metode yang digunakan, diantaranya:

Pemaparan dari nara sumber.•	

Simulasi dan kerja kelompok.•	

Presentasi dan umpan balik.•	
 

Media dan Sumber Belajar
Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 4.1 - 10.•	

Lembar Kerja 4.1: Pengorganisasian Forum SKPD.•	

Bahan Bacaan 4.1: Konsep Pengorganisasian Forum SKPD.•	
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 Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Pengorganisasian Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk membahas 2. 
topik tentang konsep dasar pengorganisasian Forum SKPD. Kegiatan diskusi dipandu oleh 
moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparannya selama 30 menit. 3. 

Dalam proses ini, diskusi dipandu dengan beberapa pertanyaan pokok, yaitu:4. 

Apa yang Anda pahami tentang pengorganisasian Forum SKPD?•	

Mengapa pengorganisasian Forum SKPD sangat penting dalam keseluruhan proses •	
perencanaan pembangunan daerah?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam meng-organisasikan Forum SKPD?•	

Bagaimana cara, teknik atau metode yang digunakan dalam pengorganisasian Forum •	
SKPD?

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 5. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Pembahasan dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta sebagai nara 
sumber untuk menyampaikan pandangan dan gagasannya langsung dalam bentuk makalah tentang 
pengorganisasian Forum SKPD yang akan dipresentasikan dalam pleno. (Berikan kesempatan kepada 
peserta untuk menyusun makalah diluar jam belajar yang telah disediakan dengan melakukan 
telusur melalui internet atau bahan belajar lainnya). Fasilitator dapat menunjuk peserta lain sebagai 
moderator yang mampu memandu jalannya proses diskusi.

Kegiatan 2: Tahapan dalam Pengorganisasian Forum SKPD 

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan sebelum-nya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam proses atau tahapan dalam 2. 
pengorganisasian Forum SKPD menurut PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010. Buatlah catatan 
tentang pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari pandangan peserta. 
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Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah 
disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang proses atau tahapan 4. 
dalam pengorganisasian Forum SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan pemicu 
sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan dalam pengorganisasian Forum SKPD?•	

Hasil (output) yang diharapkan dari proses tersebut? •	

Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pengorganisasian Forum •	
SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam mengorganisasikan Forum •	
SKPD dikaitkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD?

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam matrik sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Pengorganisasian Forum SKPD

Tahapan Pengorganisasian 
Forum SKPD Hasil Informasi dan 

Data
Urgensi dan 

Pertimbangan Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai 
kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 

Kegiatan 3: Praktek Pengorganisasian Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya.

Mintalah masing-masing kelompok untuk mensimulasikan proses pengorganisasian Forum 2. 
SKPD. Sebagai panduan digunakan lembar kerja yang telah disediakan. 
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Berikan kesempatan kepada kelompok untuk melakukan simulasi bagaimana proses 3. 
pengorganisasian Forum SKPD. Selanjutnya, hasil pembahasan kelompok disampaikan dalam 
kegiatan pleno untuk dipresentasikan.

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 4. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.5. 

Catatan Penting
Pengorganisasian Forum SKPD merupakan bagian integral dari proses musyawarah perencanaan 
daerah dan Rancangan Awal Renja SKPD sebagai masukan terhadap rancangan RKPD. Proses ini 
akan menyepakati berbagai hal terkait kebutuhan pelayanan yang bersifat sektoral, lintas sektor 
(gabungan SKPD) dan lintas kewilayahan yang diformulasikan secara teknis dalam kerangka 
kerja program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Dalam sesi ini, peserta akan 
melakukan diskusi untuk menelaah tentang konsep dan praktek pengorganisasian Forum SKPD 
dengan memberikan informasi tentang konsep dasar dan bagaimana praktek pengorganisasian 
dalam bentuk studi kasus, kerja kelompok dan simulasi. Kegiatan ini perlu menyediakan informasi 
pendukung bagi peserta terutama hasil musyawarah perencanaan dan dokumen Rancangan 
Awal Renja SKPD.

Beberapa catatan dan laporan kegiatan penyelenggaraan Forum SKPD akan bermanfaat bagi 
peserta untuk menelaah lebih dalam bagaimana selama ini praktek pengorganisasian yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah meliputi pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD, 
pembentukan Tim Fasilitator, dan persiapan teknis.

Fasilitator disarankan untuk mempersiapkan bahan berupa regulasi, petunjuk teknis dan laporan 
kegiatan Forum SKPD yang pernah dilaksanakan. Dalam prosesnya, fasilitator harus memastikan 
peserta dapat melakukan praktek pengorganisasian secara benar. Jika diperlukan berikan ruang 
dan waktu yang cukup untuk melakukan konsultasi.
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Pengorganisasian Forum SKPD 

KELOMPOK   : ……………………………
Ketua Kelompok : ……………………………
Anggota  : .....…………………………

     : ……………………………
     : ……………………………
     : ……………………………

Pokok Bahasan    : Persiapan Teknis.1. 
Pembentukan Tim Penyelenggara Forum SKPD.2. 
Pembentukan Tim Fasilitator.3. 
Agenda Kegiatan Forum SKPD.4. 

Sumber Belajar Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan.1. 
Dokumen Rancangan Renja SKPD.2. 
Panduan Pelaksanaan Forum SKPD.3. 

Bahan dan Alat    : Spidol, metaplan, kertas beberan.1. 
Laptop dan infokus.2. 

Waktu                      : 3 - 4 x 40 menit.

Petunjuk Umum
Pengorganisasian SKPD dimaksudkan untuk menguraikan tentang proses dan 
pentahapan dalam mengorganisasikan Forum SKPD dengan mempertimbangkan 
kapasitas kelembagaan serta kondisi dan perkembangan pelayanan di daerah. 
Umumnya pengorganisasian Forum SKPD dilaksanakan oleh masing-masing SKPD 
atau gabungan SKPD terkait koordinasi lintas sektor dan kewilayahaan yang perlu 
dibahas secara terpadu. informasi usulan program SKPD yang dituangkan dalam Renja 
SKPD menjadi bahan pertimbangan penting dalam menentukan agenda pembahasan 
Forum SKPD. Dalam proses pengorganisasian forum perlu dipertimbangkan beberapa 
hal menyangkut (a) pembentukan Tim Penyelenggara yang bertanggung jawab secara 
teknis dalam proses pengelolaan Forum SKPD; (b) Pembentukan Tim Fasilitator yang 
memiliki kompetensi dalam memfasilitasi proses pembahasan dengan melibatkan 
berbagai pihak. Tim ini akan membantu dalam memotivasi peserta sesuai dengan 
prinsip-prinsip forum serta mendorong efektivitas hasil pembahasan dan pengambilan 
keputusan bersama: (c) Penetapan agenda kegiatan Forum SKPD mencakup waktu, 
hasil yang diharapkan, peserta (pemangku kepentingan) yang terlibat dan substansi 
atau topik yang akan di bahas. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam 
melakukan proses pengorganisasian Forum SKPD.

Lembar Kerja

4.1
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Langkah 1 : Persiapan Teknis
Secara umum masing-masing SKPD atau gabungan SKPD melakukan persiapan 1. 
penyelenggaraan forum mencakup jadual dan agenda Forum SKPD, sosialisasi 
dan mengundang peserta musrenbang, bahan dan peralatan pendukung.

Sebagai alat bantu dalam melakukan persiapan, buatlah daftar 2. checklist 
kebutuhan Forum SKPD dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel: Checklist Persiapan Forum SKPD

Nama SKPD: ………………

No Uraian Ada Tidak Ket.

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Daftar peserta Forum SKPD

2. Daftar pemandu Forum SKPD

3 Rencana agenda dan jadual Forum 
SKPD

4.
Surat pemberitahuan rencana 
penyelenggaraan Forum SKPD kepada 
Bappeda dan SKPD terkait

5.
Surat Keputusan Kepala SKPD tentang 
Pembetukan Panitia Penyelenggara 
Forum SKPD

6. Undangan kepada peserta Forum 
SKPD

7. Dokumen rancangan Renja SKPD

8. Peralatan pendukung

Dst

Beberapa daftar bahan yang harus disiapkan sebelum penyelenggaraan Forum 3. 
SKPD  diantaranya:

Sambutan Kepala SKPD.•	

Daftar hadir peserta.•	

Bahan seserahan atau informasi pendukung yang dibagikan kepada •	
peserta (kit peserta).

Ringkasan Renja SKPD.•	

Mempersiapkan kelengkapan pendukung berupa alat tulis, laptop, spidol, 4. 
spanduk, printer, layar (screen), kertas plano/A4 flipchart , sound system.
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Langkah 2: Pembentukan Tim Penyelenggara
Pada tahap persiapan setiap unit kerja (SKPD) menelaah dan memastikan 1. 
kembali kelengkapan informasi dan data pendukung sebagai masukan dalam 
pembahasan Forum SKPD.

SKPD melakukan rapat persiapan dan pembentukan Tim Penyelenggara dengan 2. 
melibatkan setiap unit di lingkungannya yang dipimpin oleh Kepala SKPD. 

Buatlah skenario susunan Tim Penyelenggara Forum SKPD/gabungan SKPD, yang 3. 
terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Teknis (Pokja dan Tim Inti) lengkap dengan 
kebutuhan jumlah personil dan institusinya.

Rumuskan kriteria, tugas, dan fungsi serta kewajiban Tim Penyelenggara Forum 4. 
SKPD.

Identifikasi calon anggota tim penyelenggara (nama dan instansinya). 5. 
Pertimbangkan kualifikasi dan kinerja mereka pada saat mengikuti lokakarya 
orientasi perencanaan dan musrenbang.

Mintalah kesediaan pada setiap calon anggota tim penyelenggara. Jika diperlukan 6. 
lakukan seleksi dengan memilih personil sesuai kebutuhan.

Buat Surat Keputusan Kepala SKPD tentang Penetapan Tim Penyelenggara Forum 7. 
SKPD (bila diperlukan dapat diperkuat dengan diketahui Kepala Daerah).

Lakukan pertemuan (8. internal meeting) tentang pembentukan tim yang dipimpin 
langsung oleh Kepala SKPD.

Kepala SKPD menyampaikan maksud, tujuan, proses dan keterkaitan dengan 9. 
agenda musyawarah rencana pembangunan daerah.

Kepala SKPD meminta masukan dari staf terkait penetapan jadual musrenbang 10. 
kecamatan.

Kepala SKPD menjelaskan kebutuhan persiapan untuk penyelenggaraan Forum 11. 
SKPD:

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan SKPD pada tahun •	
sebelumnya.

Prioritas program dan kebijakan daerah pada tahun yang •	
direncanakan.

Informasi tentang anggaran (pagu indikatif dan prakiraan maju).•	

Informasi pendukung yang dibutuhkan.•	

Kepala SKPD secara formal membentuk Tim Penyelenggara Forum SKPD serta 12. 
menyampaikan pembagian tugas untuk persiapan penyelenggaraan Forum 
SKPD
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Mintalah kepada tim penyelenggara yang telah dibentuk untuk menyusun 13. 
rencana tindak lanjut pelaksanaan Forum SKPD mencakup:

Pengumpulan usulan masyarakat hasil seluruh Musrenbang kecamatan •	
dan memasukan dalam Rancangan Awal Renja SKPD.

Pemilahan usulan yang berasal dari Musrenbang kecamatan ke dalam •	
bidang yang ada di SKPD masing-masing.

Pengkompilasian usulan dari kecamatan yang sesuai dengan bidang di •	
SKPD terkait, disesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan 
sesuai PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010.

Langkah 3: Pembentukan Tim Fasilitator
Berdasarkan rencana penyelenggarakan Forum SKPD yang dirumuskan tim 1. 
penyelenggara berkaitan dengan pembentukan Tim Fasilitator yang memfasilitasi 
proses lokakarya dan FGD. 

Tim Penyelenggara SKPD melakukan rapat pembentukan Tim Fasilitator dengan 2. 
melibatkan setiap unit di lingkungannya yang dipimpin oleh Kepala SKPD. 

Buatlah rancangan kebutuhhan Tim Fasilitator Forum SKPD/gabungan SKPD 3. 
dengan merumuskan maksud dan tujuan, kriteria, tugas, dan fungsi serta hal-hal 
lain terkait kebutuhan Tim Fasilitator.

Identifikasi calon anggota Tim Fasilitator (nama dan instansinya). Pertimbangkan 4. 
kualifikasi dan kinerja mereka pada saat memfasilitasi proses lokakarya 
perencanaan dan musrenbang daerah atau di tingkat kecamatan. Beberapa 
kriteria yang dapat digunakan dalam menyeleksi Tim Fasilitator Forum SKPD 
sebagai berikut:

Mempunyai pengalaman dalam memfasilitasi pertemuan atau diskusi •	
bersama masyarakat.

Menguasai teknik fasilitasi (pemanduan) sesuai dengan bidang yang •	
akan dipandu.

Menguasai peta permasalahan umum terkait tugas dan fungsi SKPD •	
dan pembangunan daerah.

Mengidentifikasi kebutuhan untuk merekrut Tim Fasilitator yang dapat berasal 5. 
dari unsur SKPD bersangkutan, atau unsur nonpemerintah (LSM/perguruan 
tinggi) dengan beberapa pertimbangan:

Memiliki kecakapan dalam kepemanduan dan memahami soal kebijakan •	
pembangunan dan mekanisme perencanaan dan penganggaran.

Perekrutan Tim Fasilitator tidak harus dilakukan oleh Bappeda, tetapi •	
dapat dilakukan oleh SKPD masing-masing. Namun dalam proses 
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rekruitmen perlu diperhatikan kompetensi dan pengalaman calon 
dalam melakukan fasilitasi lokakarya atau pertemuan lintas sektor dan 
masyarakat.

Tim Fasilitator diharapkan berasal dari kalangan non-pemerintah untuk •	
menjaga netralitas. Selain itu dalam banyak kasus, warga masyarakat 
seringkali merasa lebih nyaman untuk berdiskusi apabila dipandu 
dan didampingi oleh pemandu yang bukan berasal dari kalangan 
pemerintah.

Pemandu terdiri atas 1-3 orang (disesuaikan dengan kebutuhan) atau •	
diselaraskan dengan fungsinya sebagai pemandu pada saat pelaksanaan 
apakah akan dilaksanakan dalam komisi atau pleno.

Mintalah pada setiap calon anggota tim untuk mengisi formulir isian “curriculum 6. 
vitae”. Lakukan seleksi dengan memilih calon Tim Fasilitator sesuai kebutuhan.

Buatkan surat pernyataan kesediaan calon anggota terpilih untuk menjadi 7. 
anggota Tim Fasilitator serta kewajibannya yang diketahui/disetujui oleh Kepala 
SKPD yang bersangkutan atau Kepala Lembaga (untuk unsur LSM dan Kelompok 
Masyarakat).

Lakukan seleksi atau pemilihan (informal) sesuai dengan kriteria yang 8. 
dipersyaratkan.

Penetapan tim pamandu oleh Kepala SKPD dengan mengeluarkan surat 9. 
keputusan pengangkatan sebagai Tim Fasilitator.

Pemandu dan tim pelaksana bersama merumuskan disain pelaksanaan 10. 
Musrenbang dan menyiapkan bahan serta mendokumentasikan seluruh hasil 
Musrenbang.

Langkah 4: Agenda Kegiatan Forum SKPD
Agenda kegiatan Forum SKPD disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan 1. 
kegiatan musyawarah yang akan dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan. 
Oleh karena itu perlu disusun agenda kegiatan secara rinci yang akan dijadikan 
panduan bagi tim penyelenggara dan Tim Fasilitator mulai dari persiapan hingga 
formulasi program atau kegiatan SKPD sebagai bahan diskusi Forum SKPD. 
Agenda ini membantu mengintegrasikan dan menselaraskan dalam proses 
penyusunan dokumen Renja SKPD dengan penyusunan RKPD. 

SKPD menyusun rancangan agenda kegiatan Forum SKPD termasuk 2. 
merencanakan lokakarya dan FGD untuk sosialisasi program.

Buatlah agenda kegiatan Forum SKPD dalam sebuah tabel sebagai berikut:3. 
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Tabel: Contoh Agenda Kegiatan SKPD

NO Kegiatan
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

A
PERSIAPAN 
PENYELENGGARAAN FORUM 
SKPD

B
PEMBENTUKAN TIM 
PENYELENGGARA DAN TIM 
FASILITATOR FORUM SKPD

D PEMBAHASAN FORUM SKPD

E BERITA ACARA KESEPAKATAN 
FORUM SKPD

F PASCA FORUM SKPD

Rapat kerja Tim •	
Penyelenggara Forum 
SKPD Tim Fasilitator dan 
delegasi sektoral. 

Sosialisasi hasil Forum •	
SKPD kepada warga 
kecamatan oleh Tim 
Delegasi kecamatan.

Penyerahan dokumen •	
Rencana Kerja SKPD 
kepada Bappeda dan 
komisi terkait di DPRD. 

G  Dll.

Bahas secara internal rancangan (4. scenario) agenda dan jadual kegiatan Forum 
SKPD dengan melibatkan tim penyelenggara, Tim Fasilitator dan pihak terkait 
lainnya seperti pihak Bappeda atau wakil dari musrenbang. 

Agenda dan jadual harus disusun secara jelas dengan SKPD lain untuk memastikan 5. 
bahwa jadwal yang berbenturan. Oleh karena itu, untuk penentuan jadwal, SKPD 
perlu melakukan koordinasi dengan Bappeda.

Jadual, agenda, dan bahan yang sudah disusun kemudian disosialisasikan kepada 6. 
berbagai pihak yang terlibat dalam pembahasan. Bahan yang akan disampaikan 
perlu disiapkan secara matang dengan melakukan kajian bahan dan pembagian 
peran agar pelaksanaan Forum SKPD dapat berjalan secara optimal. 
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Konsep Pengorganisasian Forum SKPD 

 

Secara konseptual ada dua batasan yang perlu dikemukakan di sini, yakni istilah 
“organization” sebagai kata benda dan “organizing” (pengorganisasian) sebagai 
kata kerja, menunjukkan pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara 

sistematis. Pengorganisasian merupakan suatu cara pengaturan dan pengalokasian 
pekerjaan diantara anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 
secara efisien (Stoner, 1996). Konsep organisasi itu sendiri adalah suatu sistem, 
mempunyai struktur dan perencanaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di 
dalamnya terdapat orang-orang bekerja dan berhubungan satu sama lain dengan 
suatu cara yang terkoordinasi, kooperatif, dan dorongan guna mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan (Beach, 1980; Champoux, 2003). Apabila membicarakan organisasi 
sebagai suatu sistem, berarti memandang organisasi terdiri dari unsur-unsur yang 
saling bergantungan dan di dalamnya terdapat elemen yang saling berkaitan. 
Sedangkan struktur mengisyaratkan bahwa di dalam organisasi terdapat suatu kadar 
formalitas dan adanya pembagian tugas atau peran yang harus dimainkan oleh 
anggota kelompoknya.

Pengorganisasian juga diartikan sebagai proses penyusunan struktur yang sesuai 
dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya 
(T. H. Handoko, 1999). Pengorganisasian merupakan suatu aktivitas terencana yang 
dilakukan oleh organisasi atau komunitas dalam menentukan kebutuhan, pengalokasian 
sumberdaya, distribusi peran, lingungan dan pengendalian pemangku kepentingan 
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 
Pengorganisasian melekat dalam organisasi untuk mengoptimalkan fungsi dan struktur 
dengan mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki secara 
berkelanjutan. 

SKPD sebagai sebuah institusi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi 
pelayanan kepada masyarakat membutuhkan kemampuan dalam mengoganisasikan 
proses pengambilan keputusan dan musyawarah dalam sebuah forum lintas pelaku 
sebagaimana diatur dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran. SKPD harus 
memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan forum untuk memberikan ruang 
kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk berinteraksi, berdikusi dan 
mengambil keputusan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian Forum SKPD merupakan serangkaian 
tindakan yang diarahkan untuk menentukan proses dan hasil pengambilan keputusan 
terkait tugas dan fungsi pelayanan SKPD agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah 
dan kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan peran pemangku kepentingan 
dan sumber daya yang dimiliki.

Bahan Bacaan

4.1
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Fungsi Pengorganisasian
Fungsi pengorganisasian sangat penting bagi manajemen khususnya untuk 
mengaktifkan berbagai elemen, stakeholders dan rencana yang ada agar secara efektif 
dan efisien mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prosesnya menyangkut bagaimana 
strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan pada sebuah struktur 
organisasi yang tepat, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, serta dapat 
memastikan bahwa semua pihak dalam kegiatan Forum SKPD dapat bekerja secara 
efektif dan efisien guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengorganisasian Forum SKPD akan mendorong terciptanya kondisi yang kondusif, 
mempertahankan hubungan antarpemangku kepentingan dan memanfaatkan sumber 
daya secara optimal yang akan digunakan pada proses pelaksanaan musyawarah. 
Suatu usaha pengorganisasian Forum SKPD akan membantu penyelenggara dalam 
menentukan arah pembahasan, fokus kajian, sasaran, target capaian dan hasil yang ingin 
dicapai. Dengan demikian fungsi pengorganisasian Forum SKPD, yaitu:

Menjelaskan secara rinci peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam 1. 
penentuan program dan kegiatan prioritas.

Memberikan kewenangan kepada tim penyelenggara untuk melaksanakan 2. 
fungsi manajemen dan pengendalian forum agar berjalan secara efektif.

Memberikan kerangka acuan bagi Forum SKPD dalam penyelenggaraan kegiatan 3. 
sesuai alur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

Membangun hubungan positif antarpemangku kepentingan yang terlibat dalam 4. 
Forum SKPD.

Memperjelas relasi dan pembagian peran masing-masing pelaku yang terlibat 5. 
dalam Forum SKPD.

Mengoptimalkan struktur, kapasitas kelembagaan dan sumber daya yang dimiliki 6. 
dalam Forum SKPD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Mengkoordinasikan tugas antarunit atau antarbidang.7. 

Alat manajemen untuk mengevaluasi dan mengendalikan proses dan hasil 8. 
sesuai dengan tujuan diselenggarakannya Forum SKPD.

Proses Pengorganisasi
Pada hakikatnya organisasi terbentuk dari sekelompok orang, kerja sama dan tujuan 
bersama. Terdapat lima cara seseorang menjadi anggota kelompok formal (Filley 
et al., 1976 dalam Puxty,1990: 183), yakni: (1) ditunjuk oleh pimpinan. (2) dipilih 
oleh kelompok; (3) dipilih oleh perwakilan dari luar kelompok; (4) alasan sebagai 
volunteer (sukarela); (5) alasan ex-officio suatu jabatan dalam kelembagaan. Proses 
pengorganisasian mencakup aktivitas sebagai berikut:
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Lima unsur penting sebagai pilar dasar dalam pengorganisasian Forum SKPD 
yaitu:

Menentukan pembagian kerja.1. 

Pengelompokkan pekerjaan.2. 

Penentuan relasi antarpelaku dalam Forum SKPD.3. 

Mengkoordinasikan aktivitas antarbagian dalam Forum SKPD.4. 

Mengalokasikan sumber daya  yang dibutuhkan.5. 

Mengevaluasi proses dan hasil dari strategi pengorganisasian.6. 
 

Penentuan Pembagian kerja 
Pembagian kerja adalah upaya menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dan 
pekerjaan (yang telah disusun dalam proses perencanaan) terkait pengelolaan Forum 
SKPD yang mungkin bersifat kompleks agar lebih sederhana dan spesifik. Dimana 
setiap orang akan ditempatkan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana 
dan spesifik tersebut. Pembagian tugas dikelompokkan berdasarkan klasifikasi: (a) 
dari atas ke bawah; (b) dari bawah ke atas; dan (c) lintas tugas atau bidang kerjaan. 
Pertama, menghimpun seluruh aspek pekerjaan yang akan dilakukan dalam Forum 
SKPD mulai dari atas hingga menuju ke bawah. Kedua, mengelompokkan orang ke 
dalam tugas atau bidang kemudian menghimpun ke dalam sub komisi dalam forum 
pembahasan. Ketiga, mengikuti mekanisme proses sesuai dengan jenjang organisasi 
yang bersangkutan dengan mempertimbangkan nama unit kerja dan petugas yang 
akan melaksanakannya. Pembagian kerja dalam pengorganisasian Forum SKPD bisa 
dikembangkan atas dasar wilayah. Cara ini memungkinkan untuk membahas tema-
tema strategis dalam lingkup teritorial atau kewenangan administrasi pemerintahan 
tertentu misalnya desa, kecamatan, kabupaten/kota. 

 

Pengelompokkan pekerjaan 
SKPD melakukan penelaahan terhadap kebutuhan organisasi dan para pemangku 
kepentingan yang akan terlibat dalam proses pembahasan dengan melihat kapasitas 
dan aspek substansi dari setiap tema program dan kegiatan prioritas yang akan 
dikaji. Distribusi pekerjaan perlu dilakukan untuk mengelompokkan berdasarkan 
kriteria dan karakteristik yang sama. Kegiatan yang biasa atau sejenis ditempatkan di 
dalam suatu unit organisasi yang biasa. Sistem pembagian tugas sesuai fungsinya 
merupakan cara yang umum diterapkan karena mudah dipahami bahwa cara 
tersebut sering digunakan dibandingkan cara-cara yang lain. Pengelompokkan 
pekerjaan atau departementalisasi dalam kerangka penyelenggaraan Forum SKPD 
pada dasarnya sebagai proses pengelompokkan dan penamaan bagian atau 
kelompok kerja berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, untuk tahap persiapan 
setiap SKPD akan membentuk tim yang bersifat adhoc atau kepanitiaan yang akan 
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bertanggung jawab dalam tahap persiapan hingga pelaksanaan berupa penyusunan 
agenda, pencatatan hasil rapat, penggandaan materi, penentuan nara sumber dan 
penyediaan ruang FGD. Disamping itu dibentuk Tim Fasilitator yang bertanggung 
jawab untuk memfasilitasi proses pembahasan dan musyawarah perencanaan dan 
pengambilan keputusan terkait program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan 
dalam Renja SKPD dan Rancangan RKPD. 

Penentuan Relasi antarpelaku dalam Forum SKPD
Langkah berikutnya setelah melakukan pengelompokkan pekerjaan adalah 
menentukan siapa saja orang, kelompok atau organisasi yang akan terlibat dalam 
kegiatan tersebut. Aktivitas ini merupakan proses penentuan relasi antarbagian 
dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Penentuan relasi 
dalam pengelolaan Forum SKPD diperlukan untuk menjelaskan pembagian tugas 
dan pengelompokkan pekerjaan agar setiap unit atau kelompok berjalan sesuatu 
dengan tugas dan fungsinya serta mengefektifkan kemampuan masing-masing 
pihak dalam upaya mencapai tujuan. Terdapat dua konsep penting dalam penentuan 
relasi (hirarki) dalam pengelolaan Forum SKPD, yaitu:

Span of control •	 terkait dengan jumlah orang, unit, bagian atau komisi yang 
dibentuk dalam organisasi atau forum yang akan bertanggung jawab kepada unit 
kerja atau bagian tertentu. Misalnya, tim penyelenggara akan bertanggungjawab 
langsung kepada Kepala SKPD. 

Chain of command•	  juga menunjukkan garis perintah dalam sebuah organisasi 
dari hirarki yang paling tinggi hingga paling rendah dalam suatu hubungan 
antarbidang/unit kerja misalnya, Kepala SKPD memerintahkan kepada setiap 
unit kerja (bagian perencanaan program) yang berada di bawah otoritasnya 
untuk mendorong pelaksanaan Forum SKPD. 

Demikian halnya dalam pembahasan Forum SKPD hubungan hirarki kerapkali perlu 
ditegaskan agar tidak mengganggu proses pembahasan karena dalam diskusi peserta 
berasal dari organisasi yang berbeda yang tidak memiliki hirarki secara langsung dengan 
penyelenggara. Mereka memiliki hak yang sama untuk mengemukakan ide, gagasan dan 
pendapatnya. Namun demikian, dalam konteks forum musyawarah pengendalian alur 
dan mekanisme perlu dijaga oleh penyelenggara dan pemandu agar fokus dan efektif 
dalam menghasilkan konklusi dan keputusan.

Mengkoordinasikan aktivitas antarbagian dalam       
Forum SKPD
Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai 
unit atau bagian dalam organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Dalam 
penyelenggaraan Forum SKPD, setelah dilakukan pembangian tugas kepada para 
pelaku, kemudian dilakukan upaya pengkoordinasian aktivitas sesuai dengan 
mekanisme dan tanggung jawab masing-masing. Pengkoordinasian aktivitas 
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diperlukan agar semua komponen berjalan secara harmonis dimana masing-masing 
memahami dan fokus pada pencapaian tujuan yang telah disepakati. Setiap elemen 
dalam forum harus menentukan siapa yang akan menjadi narasumber dan siapa 
yang akan memberikan masukan terhadap program dan kegiatan yang akan di 
laksanakan. Fungsi koordinasi akan menjembatani hambatan dalam berkomunikasi 
ketika terjadi perbedaan pandangan terhadap suatu masalah atau usulan program 
karena berkaitan dengan unit atau bagian lain. Diharapkan mekanisme koordinasi 
dalam forum akan mempermudah pengendalian program dan kegiatan serta 
pengambilan keputusan yang melibatkan pihak lainnya.

Forum SKPD mempunyai peserta dari berbagai lembaga terkait, dimana 
lembaga tersebut memiliki kepentingan terhadap program yang akan diusulkan 
dalam dokumen rencana pembangunan. Salah-satu fungsi forum untuk membangun 
dan mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi di antara peserta yang 
merepresentasikan lembaga dan antarakelompok masyarakat dengan pemerintah 
daerah untuk mengefektifkan program pelayanan sesuai tugas dan fungsinya.

Salah-satu output dari kegiatan koordinasi dalam Forum SKPD berupa peta situasi 
yang berisi peran pelaku dan substansi program yang diselenggarakan oleh SKPD. Selaku 
perwakilan masyarakat dalam Forum SKPD, situasi yang dirilis tidak hanya ditujukan 
sebagai media sharing informasi antarpeserta, melainkan juga menjadi salah satu 
masukan bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya.

Mengalokasikan Sumber Daya yang Dibutuhkan
Forum SKPD dalam pelaksanaannya membutuhkan sumber daya baik sarana, 
prasarana, lingkungan dan pendanaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. 
SKPD sebagai penanggung jawab kegiatan perlu mengalokasikan kebutuhan 
tersebut sesuai dengan tujuan, agenda dan hasil yang diharapkan. Pengalokasian 
sumber daya merupakan bagian dari rencana untuk menggunakan sumber daya 
yang tersedia untuk kepentingan forum. Misalnya, menyediakan lokasi tempat 
pertemuan secara gratis, kontribusi nara sumber tentang suatu topik, kesediaan 
waktu peserta dan lain-lain. Rencana pengalokasian sumber daya memiliki dua hal 
penting adanya kebijakan alokasi dasar dan mekanisme kontingensi jika sesuatu hal 
terjadi diluar rencana.  Keputusan alokasi dasar merupakan pilihan yang dirumuskan 
untuk untuk membiayai item-item kebutuhan keseluruhan dalam pengelolaan 
Forum SKPD seperti honor narasumber/pemandu, penggandaan materi, sewa 
ruangan, transportasi, dan akomodasi bagi peserta.

Alokasi yang bersifat kontingensi atau darurat menyangkut prioritas item 
dikecualikan dari rencana dasar yang telah dianggarkan untuk kegiatan Forum SKPD. 
Cara lain dengan melakukan efisiensi dari alokasi dana yang telah direncanakan dengan 
mengurangi pagu kegiatan yang memiliki tingkat prioritas yang dapat diabaikan, jika 
total dana harus dikurangi. Dalam konteks pengalokasian anggaran kegiatan forum, maka 
penyelenggara dapat menentukan tingkat kebutuhan agar tidak terjadi pemborosan 
atau inefisiensi dalam penyelenggaraannya. Kunci keberhasilannya terletak kemampuan 
melakukan pengendalian sumber daya yang dimiliki berdasarkan kriteria tujuan, proses 
dan output kegiatan.
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Mengevaluasi Proses dan Hasil dari Strategi 
Pengorganisasian
Keefektivan sebuah Forum SKPD akan dilihat dari sejauhmana proses yang dilalui 
efektif dalam membangun komitmen dan keputusan yang akan menjadi acuan dalam 
pelaksanaan program serta hasil berupa kualitas produk sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur perkembangan yang dicapai 
oleh Forum SKPD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan 
masukan terhadap perbaikan program yang lebih luas. Forum SKPD perlu dilakukan 
evaluasi terhadap proses penyelenggaraannya dalam rangka pengendalian kinerja 
secara efektif dan menyeluruh. Evaluasi proses  untuk mengukur apakah Forum SKPD 
dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Salah satu cara utama penggunaan 
ukuran proses adalah menilai kinerja penyelenggaraan forum terhadap target capaian 
tertentu. Misalnya: proporsi peserta yang hadir dalam kegiatan Forum SKPD, frekuensi 
paparan dan gagasan peserta terhadap topik kajian Forum SKPD, dan jumlah usulan 
program atau kegiatan yang dapat diambil keputusan oleh Forum SKPD.

Evaluasi hasil menyangkut pengukuran terhadap pencapaian tujuan 
diselenggarakannya Forum SKPD. Sejauhmana Forum SKPD mampu membangun 
pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam meningkatkan 
kualitas program dan kegiatan yang direncanakan baik dalam Renstra maupun Renja 
SKPD. Evaluasi hasil penyelenggraan Forum SKPD harus mengukur kesadaran dan 
perubahan perilaku yang diharapkan serta penguatan kelembagaan dan pemerintahan

Disarankan agar evaluasi Forum SKPD secara menyeluruh dilakukan sejak awal agar 
dalam pengembangan kegiatanya dapat memberikan informasi yang bermanfaat untuk 
meningkatkan kualitas pengelolaan termasuk efisiensi pembiayaan termasuk dampaknya 
terhadap kelompok sasaran. Pastikan bahwa evaluasi Forum SKPD digunakan secara 
efektif menunjukkan perlunya forum komunikasi dan koordinasi sektoral, mengukur hasil 
kinerja forum dan memperbaiki perencanaan di masing-masing SKPD ke depan

Penyelenggaraan Forum SKPD 
Penyelenggaraan Forum SKPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, 
efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikan dapat 
diselenggarakan oleh masing-masing SKPD atau dilaksanakan secara gabungan 
beberapa SKPD dibawah koordinasi Bappeda provinsi/kabupaten/kota. Hal-hal 
berikut perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan Forum SKPD;

Peserta Forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kabupaten •	
untuk tingkat provinsi dan kecamatan untuk tingkat kabupaten serta SKPD 
lainnya, pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat 
atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, •	
dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan Forum SKPD.
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Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD •	
sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, 
efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.

Penyelenggaraan Forum SKPD tingkat provinsi dilaksanakan paling lama •	
minggu terakhir bulan Maret, sedangkan penyelenggaraan Forum SKPD tingkat 
kabupaten/kota dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.

Hasil kesepakatan pembahasan Forum SKPD dirumuskan ke dalam berita acara •	
kesepakatan hasil Forum SKPD, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap 
unsur yang hadir Forum SKPD.

Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan RKPD dalam Forum SKPD •	
kabupaten/kota.

Unsur yang terlibat dalam Forum SKPD

Peserta

Peserta forum SKPD ditingkat provinsi antara lain terdiri dari unsur Bappeda •	
Provinsi, SKPD, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap 
perlu sesuai dengan kebutuhan.

Peserta Forum SKPD ditingkat kabupaten/kota antara lain terdiri dari unsur •	
Bappeda Kabupaten/kota, SKPD, dan kecamatan, serta unsur lain yang dianggap 
perlu sesuai dengan kebutuhan.
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Peserta dalam Forum SKPD

Kedudukan peserta dalam pelaksanaan Forum SKPD sangat penting dan perlu 
ditetapkan untuk diinformasikan kepada masyarakat agar dapat diketahui semua pihak 
minimal 7 (tujuh) hari sebelum hari yang ditentukan, sehingga peserta yang diundang 
khususnya masyarakat yang berkepentingan dapat hadir. 

Komposisi Peserta. Forum SKPD dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan baik 
individu, kelompok atau kelembagaan. Semakin beragam komposisi peserta Forum 
SKPD akan lebih baik. Komposisi peserta Forum SKPD terdiri dari: 

Kepala dan staf SKPD (dinas, badan, kantor, bagian dan UPTD Kecamatan).1. 

Anggota DPRD dari komisi yang membidangi sektor terkait.2. 

Delegasi tingkat kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. 3. 

Unsur masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang berkaitan 4. 
dengan masing-masing SKPD (kelompok sektoral) di tingkat kabupaten/kota.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berkedudukan dan beraktifitas di 5. 
tingkat kabupaten/kota khususnya yang memiliki perhatian terhadap isu-isu 
khusus sesuai dengan bidang kerja SKPD bersangkutan. 

Peran dan Tugas Peserta. Peserta terlibat secara aktif dalam proses musyawarah dan 
diskusi kelompok, hingga menghasilkan kesepakatan dan pengambilan keputusan. 
Berpartisipasi secara aktif bukan hanya berarti banyak bicara, tetapi mampu 
mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga agar forum benar-
benar menjadi tempat melakukan musyawarah bersama. Peran atau tugas yang 
diharapkan peserta Forum SKPD sebagai berikut: 

Peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): 1. 

Mempersiapkan bahan materi Rancangan Awal Renja SKPD. •	
Mengkompilasi usulan prioritas hasil musrenbang kecamatan yang sesuai •	
dengan bidang kerja SKPD dan dipadukan dengan draft usulan program 
SKPD. 

Menyusun Berita Acara Forum SKPD yang berisi Renja SKPD dan Anggaran •	
SKPD masing-masing yang akan dipaparkan dalam kegiatan musrenbang 
kabupaten/kota. 

Peran kelompok sektoral: 2. 

Memberikan pendapat dan usulan yang berkaitan dengan sektor •	
pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Melakukan pengawalan usulan program dan kegiatan hasil Forum SKPD.•	

Mencatat hal-hal penting yang terjadi dalam kegiatan pembahasan.•	
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Narasumber

Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang diperlukan sebagai bahan 
pembelajaran dan wawasan bagi peserta sesuai dengan tema yang dibahas dalam 
Forum SKPD, seperti kebijakan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan, 
hasil studi, laporan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait dengan materi 
yang dibahas didalam kelompok diskusi untuk proses pengambilan keputusan hasil 
Forum SKPD. Narasumber Forum SKPD dapat berasal dari Bappeda, SKPD, DPRD dan/
atau unsur lain sesuai dengan kebutuhan.

Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga ahli, terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan 
kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi serta proses 
pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Mengarahkan proses musyawarah 
agar berjalan secara efektif sesuai dengan skenario penyelenggaraan forum serta 
membantu peserta dalam menyelesaikan permasalahan pada saat proses diskusi. 
Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan 
untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok Forum 
SKPD.
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B A B  5
Teknik Memfasilitasi Forum SKPD

Memfasilitasi Forum SKPD merupakan kemampuan teknis yang menjadi prasyarat bagi penyelenggara 
khususnya Tim Fasilitator untuk mengelola proses pembahasan dan musyawarah. Efektivitas sebuah 
kegiatan diskusi atau lokakarya dalam Forum SKPD akan sangat ditentukan oleh pemahaman peserta 

terhadap substansi yang dibahas dan bagaimana menyampaikan substansi tersebut secara benar, sehingga 
menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memiliki dampak terhadap masyarakat. 
Dalam proses pembahasan Forum SKPD akan membutuhkan tenaga terampil yang mampu melakukan 
transfer of knowledge dan mengelola proses musyawarah agar alur proses berjalan secara efektif.

Pada tahap persiapan, SKPD telah membentuk Tim Fasilitator yang bertugas untuk mengelola jalannya proses 
interaksi dalam forum sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Tim Fasilitator ini harus memiliki kemampuan 
untuk mengorganisir peserta, kegiatan diskusi, interaksi peserta dalam komisi, dan perumusan kesimpulan. Aktivitas 
ini menuntut kemampuan teknis dalam memandu atau memfasilitasi. Fasilitator dalam kegiatan Forum SKPD 
adalah seseorang yang memberikan motivasi, mengendalikan proses belajar, dan memberikan kemudahan bagi 
peserta untuk mempelajari materi yang dibahas melalui berbagai kegiatan interaktif. Tim fasilitator bertindak netral 
dan mengarahkan alur proses pembahasan dalam forum karena kemampuannya dalam menstrukturkan kerangka 
pikir dan memandu partisipasi peserta. 

Kemampuan teknis fasilitasi perlu dikuasai oleh tim fasilitator agar pertemuan dan diskusi kelompok dapat 
berjalan efektif mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa teknik fasilitasi telah banyak dikembangkan untuk 
membantu dalam melakukan pengelolaan pertemuan, pembahasan, diskusi, lokakarya, bimbingan dan konsultasi. 
Teknik-teknik ini diharapkan dapat membantu tim fasilitator dalam menemukan cara dalam menyelesaikan 
permasalahan dan mengelola proses interaksi antarpelaku dalam Forum SKPD. Atas dasar pemahaman tersebut, 
topik ini akan membahas beberapa teknik fasilitasi yang perlu dikuasai oleh tim fasilitator dalam mengelola proses 
interaksi dan diskusi dalam Forum SKPD. Peserta akan mempelajari tentang konsep fasilitasi dan mempraktekkan 
beberapa teknik fasilitasi yang biasa digunakan dalam memandu jalannya pembahasan Forum SKPD.
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Tujuan
Peserta memahami konsep dasar fasilitasi Forum SKPD.•	

Peserta mampu mengidentifikasi teknik fasilitasi Forum SKPD.•	

Peserta mampu memfasilitasi Forum SKPD.•	
 

Pokok Bahasan
Konsep Dasar Fasilitasi Forum SKPD.•	

Teknik Fasilitasi Forum SKPD.•	

Praktek Memfasilitasi Forum SKPD.•	

Waktu
Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 X 40 menit. 

Metode
Metode yang digunakan, diantaranya;

Pemaparan dari nara sumber.•	

Simulasi dan kerja kelompok.•	

Presentasi dan umpan balik.•	

Media dan Sumber Belajar
Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 5.1 - 10.•	

Lembar Kerja 5.1: Memfasilitasi Forum SKPD.•	

Bahan Bacaan 5.1: Teknik Fasilitasi Forum SKPD.•	
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 Proses Pembelajaran

Kegiatan 1: Konsep Dasar Fasilitasi Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada sesi sebelumnya. 

Kegiatan pembelajaran ini menghadirkan nara sumber atau tenaga ahli untuk membahas 2. 
topik tentang konsep dasar fasilitasi Forum SKPD. Kegiatan diskusi dipandu oleh moderator.

Berikan kesempatan kepada nara sumber untuk memberikan paparannya selama 30 menit. 3. 

Dalam proses ini, diskusi dipandu dengan beberapa pertanyaan pokok, yaitu:4. 

Apa yang Anda pahami tentang konsep fasilitasi Forum SKPD?•	

Mengapa fasilitasi Forum SKPD perlu dilakukan?•	

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan fasilitasi Forum •	
SKPD?

Kemampuan apa saja yang dipersyaratkan untuk menjadi fasilitator Forum SKPD?•	

Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab dan 5. 
diskusi tentang topik yang disampaikan nara sumber. Proses tanya jawab dipandu oleh 
moderator. Jika, tersedia waktu cukup, tanya jawab dapat dilakukan dalam beberapa termin.

Catatlah hal-hal penting dari hasil pemaparan dan tanya jawab yang telah dilakukan. 6. 
Kemudian buatlah resume atau kesimpulan hasil pembahasan.

Variasi:

Pembahasan dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan 
pandangan dan gagasannya langsung dalam bentuk makalah tentang konsep dasar dan teknik fasilitasi 
Forum SKPD yang akan dipresentasikan dalam pleno. (Berikan kesempatan kepada peserta untuk 
menyusun makalah diluar jam belajar yang telah disediakan dengan melakukan telusur melalui internet 
atau bahan belajar lainnya). Fasilitator dapat menunjuk peserta lain sebagai moderator yang mampu 
memandu jalannya proses diskusi.

Kegiatan 2: Teknik Fasilitasi Forum SKPD 

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan sebelumnya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam menggunakan beberapa 2. 
teknik dalam memfasilitasi proses diskusi dan pembahasan Forum SKPD. Buatlah catatan 
tentang pokok-pokok pikiran yang dianggap penting dari pandangan peserta. 
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Berdasarkan resume dari pandangan peserta selanjutnya, mintalah peserta untuk membentuk 3. 
kelompok dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah 
disediakan. Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang teknik dalam 4. 
memfasilitasi Forum SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang metode atau teknik fasilitasi Forum SKPD?•	

Kemukakan beberapa teknik fasilitasi yang umum digunakan dalam kegiatan Forum •	
SKPD?

Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan beberapa teknik fasilitasi •	
Forum SKPD?

Bagaimana kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teknik fasilitasi tersebut?•	

Berdasarkan pengalaman Anda, kesulitan dan tantangan apa saja yang dihadapi ketika •	
menggunakan teknik-teknik tersebut dalam memfasilitasi diskusi atau pertemuan?

Bagaimana Anda mengatasinya?•	

Jawaban dari pertanyaan di atas dirumuskan oleh kelompok dalam bentuk tabel sebagai 5. 
berikut:

Tabel: Teknik Fasilitasi Forum SKPD

Teknik Fasilitasi
Forum SKPD Tujuan Proses Kelebihan Kelemahan Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai 
kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 
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Kegiatan 3: Praktek Memfasilitasi Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya.

Mintalah masing-masing kelompok untuk mensimulasikan teknik fasilitasi Forum SKPD. 2. 
Sebagai panduan digunakan lembar kerja yang telah disediakan. 

Berikan kesempatan kepada kelompok untuk melakukan persiapan selama 5-10  menit. 3. 

Selanjutnya, hasil pembahasan kelompok di bawa dalam kegiatan pleno untuk 4. 
dipresentasikan.

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 5. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.6. 

Catatan Penting
Teknik fasilitasi Forum SKPD merupakan kemampuan khusus (skills) yang harus dimiliki oleh 
tim fasilitator atau pemandu. Kemampuan ini menjadi salah satu prasyarat atau kompetensi 
dasar yang harus dimiliki oleh siapa saja yang akan diberikan tugas memandu proses diskusi 
pembahasan dalam Forum SKPD. 

Fasilitator dapat memberikan penjelasan pada awal kegiatan tentang kedudukan dan peran 
fasilitator dalam membantu peserta atau kelompok untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang 
dihadapinya. Agar lebih menarik, disarankan pada awal sesi fasilitator memulainya dengan permainan 
kreatif tentang fasilitasi untuk memberikan pemahaman tentang konsep fasilitasi dikaitkan dengan 
penyelenggaraan Forum SKPD.

Berikan kesempatan yang cukup kepada peserta untuk mempelajari beberapa teknik fasilitasi 
yang umum digunakan dalam Forum SKPD agar mereka memiliki bekal pengetahuan dan pengalaman 
melalui praktek langsung. Berikan bahan bacaan pendukung terutama yang membahas tentang teori 
belajar, metode partisipatoris, mengelola dinamika kelompok dan teknik pengambilan keputusan. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Memfasilitasi Forum SKPD 

KELOMPOK   : …………………………………………………
Ketua Kelompok : …………………………………………………
Anggota  : …………………………………………………

     : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     : …………………………………………………

Pokok Bahasan    : 1. Pembukaan.
2. Diskusi Panel Nara Sumber.
3. Diskusi Pembahasan Rancangan Awal Renja SKPD.
4. Diskusi Sinkronisasi Kegiatan Prioritas per Bidang.
5. Musyawarah Penentuan Delegasi Sektoral.
6. Penutupan.

Sumber Belajar 1. Dokumen Rancangan Renja SKPD.
2. Panduan Pelaksanaan Forum SKPD.
3. Teknik Fasilitasi.

Bahan dan Alat    : Spidol, metaplan, kertas beberan, fliptchart.1. 
Laptop dan infokus.2. 

Waktu                       : 3 - 4 x 40 menit.

Petunjuk Umum
Memfasilitasi Forum SKPD dimaksudkan untuk mengelola proses pembahasan dan 
diskusi dalam rangka penentuan kebutuhan pelayanan yang bersifat sektoral, lintas 
sektor dan kewilayahan agar berjalan secara efektif. Pada umumnya kegiatan fasilitasi 
Forum SKPD dilaksanakan sesuai dengan agenda yang telah disepakati dengan 
melibatkan tim fasilitator yang akan memandu jalannya alur proses diskusi. Tim 
fasilitator yang dipilih harus memiliki kemampuan atau kompetensi dasar dibidang 
fasilitasi dengan menguasai beberapa teknik dasar, seperti: mengelola rapat, diskusi, 
pengambilan keputusan, moderasi, pengendalian peserta, dan teknik interaktif 
lainnya. Secara umum proses fasilitasi Forum SKPD mencakup kemampuan dalam 
mengelola kagiatan pertemuan, diskusi panel narasumber, diskusi sinkronisasi 
program/kegiatan, musyawarah dan perumusan hasil. Kegiatan ini memerlukan 
pengalaman fasilitator dalam menggunakan beberapa teknik fasilitasi, diantaranya: 
mengelola dinamika kelompok, membangun kepercayaan, teknik pengambilan 
keputusan, presentasi, pemecahan masalah, menggali gagasan, membuat 
kesimpulan dan komunikasi interpersonal.

Lembar Kerja

5.1
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Langkah 1 : Pembukaan
Pembukaan Forum SKPD merupakan acara yang bersifat seremonial. Sesi ini 1. 
biasanya dikendalikan oleh protokoler pimpinan. Dalam sesi ini upayakan agar 
dilaksanakan secara singkat dan tidak bertele-tele. Pada sesi ini cukup disampaikan 
sambutan dari Bappeda dan Kepala SKPD serta laporan Ketua Pelaksana (tim 
penyelenggara). Contoh agenda acara disusun sebagai berikut:

Tabel: Contoh Agenda Forum SKPD

No Kegiatan Waktu Narasumber/
Fasilitator

1. Pendaftaran Peserta 08.00

2.

Pembukaan
Sambutan•	
Doa•	
Perumusan  Tata Tertib•	

08.00 – 08.30

Pembawa Acara
Kepala SKPD
Tokoh agama
Tim Fasilitator

3. Pemaparan dan Diskusi Nara 
Sumber 08.30 – 10.00 Tim Fasilitator

4. Cofee break 10.00 – 10.15

5.
Pemaparan dan Pembahasan 
dokumen Rancangan Renja 
SKPD

10.15 – 12.00 SKPD

6. ISOMA 12.00 – 13.00

7.
Diskusi  Sinkronisasi Program 
dan Kegiatan Prioritas per 
Bidang

13.00 – 15.00 Tim Fasilitator

8. Cofee break 15.00 – 15.30

9. Pemilihan Delegasi Sektoral 15.30 – 16.00 Tim Fasilitator

10. Penutupan 16.00 – 16.15 Kepala SKPD
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Tahap Membuka Acara.1. 

Pembawa acara membuka acara dengan menyampaikan salam dan •	
menjelaskan agenda pembukaan Forum SKPD.

Pembawa acara memberikan kesempatan kepada Ketua Tim Penyelenggara •	
Forum SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan dan agenda Forum 
SKPD.

Pembawa acara mempersilahkan Ketua Bappeda atau Kepala SKPD (atau •	
yang mewakilinya) menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara 
resmi pelaksanaan Forum SKPD.

Pembawa acara mempersilakan tokoh agama untuk memimpin doa •	
bersama.

Pembawa acara menyampaikan pernyataan penutup sesi pembukaan dan •	
menyerahkan acara kepada panitia penyelenggara.

Tahap Penyepakatan proses dan tata tertib Forum SKPD.2. 

Ketua Tim Penyelenggara Forum SKPD menyampaikan salam dan •	
mengucapkan terimakasih atas kesediaan peserta untuk menghadiri Forum 
SKPD.

Ketua Penyelenggara Forum SKPD menyerahkan forum kepada Tim •	
Fasilitator serta menjelaskan apa peran Tim Fasilitator selama proses Forum 
SKPD.

Fasilitator memaparkan agenda/proses/jadual Forum SKPD.•	

Fasilitator memberi kesempatan peserta untuk menanggapi (menyampaikan •	
saran dan usulan). Saran dan usulan kemudian diminta pertimbangannya 
oleh anggota forum apakah bisa diterima atau tidak.

Agenda/jadual kegiatan Forum SKPD  dituliskan di kertas lebar oleh •	
pemandu kedua dan ditempelkan di dinding hingga proses Forum SKPD 
berakhir.

Fasilitator menyampaikan tentang peran dan kedudukan Forum SKPD dalam 3. 
kerangka perencanaan dan penganggaran daerah dan prinsip-prinsip yang 
mendasarinya (lihat prinsip-prinsip Forum SKPD pada Bab 3 modul ini).

Fasilitator meminta peserta menyusun aturan Forum SKPD baik berdasarkan 4. 
prinsip maupun aturan teknis yang diperlukan agar dapat berjalan dengan baik. 
Hasilnya ditempel di dinding selama kegiatan. Forum SKPD berlangsung untuk 
menjadi perhatian bersama.

Fasilitator menutup sesi ini dengan menjelaskan hasil pembahasan dan 5. 
mengkaitkan dengan pokok bahasan berikutnya.
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Langkah 2: Diskusi Panel Nara Sumber
Setelah sesi pembukaan, dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang 1. 
menghadirkan narasumber terkait topik pembahasan forum SKPD. 

Narasumber menyampaikan materi melalui diskusi panel 2. agar peserta dapat 
berinteraksi langsung dengan mengajukan pendapat, pertanyaan dan 
pemikirannya.

Pada sesi ini nara sumber yang diundang sesuai dengan kapasitasnya 3. untuk 
memberikan pemahaman dan pembekalan kepada peserta forum SKPD 
tentang pentingnya sinkronisasi dan kesinambungan program atau rencana 
kerja tahunan. 

Fasilitasi diskusi panel dilakukan dengan pentahapan sebagai berikut:4. 

a. Tahap Pembukaan.

Fasilitator membuka acara dengan menyampaikan salam kepada •	
forum dan mempersilahkan kepada narasumber untuk duduk di 
depan dan menjelaskan agenda pembukaan Forum SKPD.

Fasilitator menyampaikan maksud, tujuan, waktu dan proses dalam •	
diskusi panel dan mengkaitkan dengan pembahasan sebelumnya

Fasilitator memperkenalkan biodata ringkas narasumber dan materi •	
yang akan disampaikan.

Fasilitator menjelaskan tata tertib atau aturan main dalam diskusi panel •	
agar memberikan kesempatan kepada panelis untuk menyajikan 
materi, kemudian di buka termin bagi peserta untuk berbicara dan 
memberikan tanggapan. Meminta kepada peserta agar berbicara 
langsung pada inti persoalan agar memberikan kesempatan bagi 
peserta lain untuk berbicara.

b. Tahap pemaparan materi dari narasumber secara panelis.

Kepala Bappeda memaparkan arah kebijakan, isu-isu strategis daerah •	
berdasarkan dokumen RPJMD dan kerangka anggaran daerah.

Kepala SKPD memaparkan arah kebijakan, isu-isu strategis daerah •	
berdasarkan dokumen Renstra SKPD dan kebijakan anggaran (pagu 
indikatif SKPD).

Tim Penyelenggara Forum SKPD menyampaikan kompilasi hasil •	
musrenbang kecamatan. Selama narasumber menyampaikan materi.

Buatlah resume dan catatan dari setiap paparan narasumber dan •	
sampaikan beberapa poin penting kepada peserta.
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c. Tahap Diskusi Peserta dengan Narasumber.

Fasilitator memberikan penjelasan kepada peserta untuk mengajukan •	
pertanyaan, pendapat atau tanggapannya.

Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk •	
menyampaikan tanggapan, masukan, saran, dan pemikirannya terkait 
kebijakan, isu-isu program/kegiatan SKPD yang disampaikan para nara 
sumber.

Fasilitator mengatur lalu-lintas diskusi secara ilmiah sehingga •	
mendorong semua peserta untuk terlibat aktif dalam proses diskusi 
(Jika ditemukan banyak peserta yang sulit untuk mengajukan pendapat 
atau terlibat dalam proses diskusi fasilitator disarankan untuk menjaring 
pendapat peserta dengan menggunakan kartu metaplan (potongan 
kertas) untuk menuliskan pendapat dan tanggapannya).

Bagilah dalam beberapa sesi dan berikan kesempatan kepada masing-•	
masing narasumber untuk untuk menanggapi dan memberikan 
masukan (input).

Buatlah catatan penting selama proses diskusi.•	

d. Tahap Penutupan.

Pada akhir diskusi fasilitator menyampaikan resume dan catatan •	
penting sebagai pertimbangan dalam pembahasan musyawarah 
pada sesi berikutnya.

Fasilitator menutup diskusi panel dan mengkaitkan dengan kegiatan •	
selanjutnya.

Langkah 3: Diskusi Pembahasan Rancangan Awal 
Renja SKPD

Dalam sesi ini akan dibahas dokumen Rancangan Awal Renja SKPD. Pembahasan 1. 
diarahkan untuk menyepakati prioritas usulan program atau kegiatan yang akan 
didanai oleh APBD kabupaten/kota.  Proses ini perlu dipandu dengan cermat 
karena Forum SKPD menjadi arena  untuk mengkritisi  isu-isu strategis dan program 
yang akan didanai sekaligus menjadi forum negosiasi diantara berbagai pihak.  
Kondisi nyata dalam setiap pembahasan akan dihadapkan pada keterbatasan 
sumber daya, pendanaan dan kapasitas daerah untuk menyelesaikan masalah 
tersebut. Sementara itu solusi melalui usulan kegiatan kerapkali cukup banyak 
dan bervariasi.

Fasilitasi kegiatan diskusi untuk membahas Rancangan Awal Renja SKPD 2. 
dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:
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Tahap Pembukaan.3. 

Fasilitator membuka acara dengan menyampaikan salam dan menjelaskan •	
kepada peserta tujuan, hasil, dan proses, dan waktu dari sesi ini.

Fasilitator menjelaskan tata tertib atau aturan main dalam pembahasan •	
Rancangan Awal Renja SKPD dan meminta peserta untuk berbicara tidak 
panjang lebar dan langsung pada inti persoalan agar memberi peluang 
bagi peserta lain untuk berbicara.

Tahap Pemaparan Rancangan Awal Renja SKPD.4. 

Kepala bidang perencanaan program SKPD atau yang mewakilinya •	
memaparkan secara garis besar dokumen Rancangan Awal Renja SKPD. 
Pemaparan cukup menjelaskan kerangka umum yang menjadi pokok-
pokok pelayanan SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun depan, tidak 
perlu menjelaskan secara detil usulan per kegiatan. Gambaran rinci setiap 
usulan kegiatan dapat dilihat pada bahan yang dibagikan kepada peserta;

Kepala bidang perencanaan program SKPD atau yang mewakilinya •	
memaparkan besaran pagu indikatif program dan kegiatan SKPD, total 
usulan berdasarkan pagu indikatif kecamatan, dan total kegiatan yang 
merupakan hasil penjabaran Renstra SKPD. 

Berikan penjelasan terkait usulan program dan kegiatan dari hasil •	
musrenbang kecamatan yang tidak dapat diakomodir dalam Rancangan 
Awal Renja SKPD dan jelaskan alasannya.

Pada saat pemaparan materi disarankan menggunakan •	 LCD projector dan 
beberapa tabel (matriks) kegiatan yang telah digandakan dan dibagikan 
kepada peserta untuk ditelaah.

Tahap Diskusi Klarifikasi dan Verifikasi Informasi.5. 

Berdasarkan hasil pemaparan dan telaah dokumen Rancangan Awal Renja •	
SKPD, fasilitator meminta kepada peserta untuk mendiskusikannya (dapat 
dibagi dalam beberapa kelompok) untuk mengklarifikasi dan memverifikasi 
informasi yang telah disampaikan.

Mintalah setiap kelompok untuk memberikan tanggapan, koreksi dan •	
masukan atas hasil telaahan terhadap dokumen Rancangan Awal Renja 
SKPD.

Buatlah catatan penting selama proses diskusi.•	
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Tahap Penutupan.6. 

Pada akhir diskusi terkait Rancangan Awal Renja SKPD fasilitator •	
menyampaikan resume dan catatan penting sebagai pertimbangan dalam 
pembahasan musyawarah pada sesi berikutnya.

Fasilitator menutup sesi diskusi panel dengan mengkaitkan pokok bahasan •	
selanjutnya.

Langkah 4: Diskusi Sinkronisasi Kegiatan Prioritas per 
Bidang

Diskusi sinkronisasi kegiatan merupakan sesi penting dalam pembahasan forum 1. 
terutama untuk mengidentifikasi keselarasan dan keterpaduan dengan arah 
kebijakan daerah, RPJMD, rancangan RKPD serta keterkaitan dengan sektor 
lainnya. Forum SKPD sangat strategis untuk menelaah secara komprehensif 
setiap usulan program dan kegiatan berdasarkan keterkaitan aspek kewilayahan 
dengan sektoral. Usulan kewilayahan dan sektoral inilah yang akan menjadi 
isu utama dalam membahas prioritas program dan kegiatan SKPD. Tujuannya 
untuk menyepakati urutan skala prioritas program pada setiap bidang/urusan 
pemerintahan dan menyepakati program prioritas serta Rencana Kerja SKPD 
beserta pendanaannya

Fasilitasi kegiatan diskusi untuk membahas sinkronisasi kegiatan prioritas SKPD 2. 
dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut:

Tahap Pembukaan:3. 

Fasilitator membuka acara dengan menyampaikan salam dan menjelaskan •	
kepada peserta tujuan hasil, proses, dan waktu dari sesi ini.

Fasilitator menjelaskan aturan main dalam pembahasan sinkronisasi •	
kegiatan prioritas SKPD dan meminta peserta untuk berbicara tidak panjang 
lebar dan langsung pada inti persoalan agar memberi kesempatan bagi 
peserta lain untuk berbicara.

Fasilitator menjelaskan kepada masing-masing kelompok atau bidang •	
tentang pentingnya penilaian dan penetapan urutan prioritas atas 
berbagai usulan program pembangunan yang sudah dikompilasi oleh Tim 
Penyelenggara berdasarkan cakupan atau bidang di SKPD.

Menjelaskan kriteria seleksi serta penilaian dan urutan prioritas sesuai •	
dengan PERMENDAGRI No. 8 Tahun 2009 Pasal 17 ayat (5) “Penetapan 
program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat 
dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan”. 
Beberapa kriteria umum dan teknis dapat digunakan  dalam proses 
penentuan prioritas kegiatan yang mencerminkan keberpihakan kepada 
kelompok marjinal, perempuan, cakupan kegiatan, dan aspek lingkungan.
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Penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan apabilan total usulan yang •	
diperoleh dari proses sinkronisasi usulan antara kegiatan SKPD dan hasil 
musrenbang kecamatan telah dilakukan secara internal oleh SKPD pada tahap 
pra-Forum SKPD melebihi pagu indikatif yang telah ditetapkan. Oleh karena 
itu, pada tahap penentuan prioritas kegiatan dalam Forum SKPD  tidak perlu 
dilakukan untuk seluruh daftar usulan kegiatan, cukup pada program atau 
kegiatan yang dianggap perlu dibahas oleh SKPD dan masyarakat. (Proses 
sinkronisasi secara lengkap dijelaskan pada bab 6 dalam modul ini).

Fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan kriteria yang disepakati •	
untuk penentuan prioritas dan tata cara penilaian usulan program/kegiatan.

Tahap Diskusi Kelompok untuk Menentukan Prioritas Kegiatan.4. 

Fasilitator menjelaskan usulan program dan kegiatan SKPD yang akan •	
dilakukan penilaian dan urutan prioritas.

Selanjutnya, mintalah peserta di setiap kelompok melakukan praktek •	
penilaian prioritas. Berikan panduan kepada setiap kelompok berupa format 
penilaian untuk masing-masing bidang. Sebelumnya, fasilitator menjelaskan 
tata cara melakukan penilaian dan pengisian format tersebut.

Setelah proses diskusi penentuan prioritas, fasilitator meminta kelompok •	
memilih salah seorang wakilnya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok 
dalam pleno.

Tahap Diskusi Pleno untuk Penentuan Prioritas.5. 

Fasilitator menjelaskan kembali tujuan, proses, hasil dan waktu dalam sesi •	
sinkronisasi serta proses diskusi di kelompok.

Fasilitator meminta masing-masing wakil kelompok untuk memaparkan •	
hasil diskusi kelompok.

Berikan kesempatan kepada peserta atau kelompok lain untuk memberikan •	
tanggapan dan masukan dalam rangka perbaikan.

Buatlah kesepakatan bersama berdasarkan hasil pemaparan dari penilaian •	
prioritas yang telah dilakukan.

Buatlah catatan penting selama proses diskusi.•	

Tahap Penutupan:6. 

Pada akhir diskusi terkait sinkronisasi kegiatan prioritas SKPD, fasilitator •	
menyampaikan resume dan catatan penting sebagai pertimbangan dalam 
pembahasan musyawarah pada sesi berikutnya.

Fasilitator menutup sesi diskusi panel.•	
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Langkah 5: Musyawarah Penentuan Tim Delegasi 
Sektoral

Setelah semua proses di atas telah dilalui dan dihasilkan beberapa kesepakatan 1. 
berdasarkan hasil telaahan terhadap  Rancangan Awal Renja SKPD serta 
penentuan prioritas kegiatan, selanjutnya dilakukan musyawarah untuk 
menentukan Tim Delegasi Sektoral yang akan mewakili SKPD dalam kegiatan 
musrenbang kabupaten/kota. 

Dalam kegiatan musyawarah ini, fasilitator menjelaskan beberapa hal pokok 2. 
menyangkut kriteria Tim Delegasi Sektoral, memilih Tim Delegasi sektoral, dan 
menyepakati mandat yang diberikan kepada Tim Delegasi Sektoral.

Fasilitasi kegiatan musyawarah penentuan Tim Delegasi Sektoral dilakukan 3. 
melalui pentahapan sebagai berikut:

Tahap Pembukaan.4. 

Fasilitator membuka acara dengan menyampaikan salam dan menjelaskan •	
kepada peserta tujuan, hasil dan proses dari waktu dari sesi ini.

Fasilitator menjelaskan tatatertib atau aturan main dalam pembahasan •	
sinkronisasi kegiatan prioritas SKPD dan meminta peserta untuk berbicara 
tidak panjang lebar dan langsung pada inti persoalan agar memberi 
kesempatan bagi peserta lain untuk berbicara.

Fasilitator menjelaskan kepada masing-masing kelompok atau bidang •	
tentang pentingnya penilaian dan penetapan urutan prioritas atas 
berbagai usulan program pembangunan yang sudah dikompilasi oleh Tim 
Penyelenggara berdasarkan cakupan atau bidang di SKPD.

Fasilitator meminta peserta menyepakati kriteria Tim Delegasi Sektoral, baik •	
berdasarkan ketentuan (regulasi) maupun tambahan, antara lain: (a) Jika 
delegasi berjumlah 3 orang, minimal 1 orang adalah perempuan. Jika delegasi 
berjumlah 5 orang, minimal 2 orang perempuan (sesuai ketentuan regulasi); 
(b) mampu berkomunikasi (menyampaikan usulan sektoral, menjelaskan, 
menjawab tanggapan pihak lain); (c) menguasai informasi terkait usulan 
kecamatan yang akan dibawa ke musrenbang kabupaten/kota.

Pencalonan dan pemilihan Tim Delegasi Sektoral.5. 

Pemandu meminta peserta mengajukan nama calon. Nama-nama calon •	
dituliskan di papan tulis;

Berdasarkan nama-nama calon tersebut, fasilitator meminta kepada peserta •	
diskusi untuk menentukan Tim Delegasi Sektoral secara musyawarah. 
Apabila sulit dicapai kesepakatan, dilakukan pengambilan suara (voting) 
untuk pengambilan keputusan.
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Tahap Penutupan.6. 

Pada akhir diskusi terkait penentuan Tim Delegasi Sektoral, fasilitator •	
menyampaikan hasil keputusan penting tentang daftar nama tim yang 
akan diberikan manda/mewakili SKPD bersangkutan dalam musrenbang 
kabupaten/kota.

Fasilitator menutup sesi diskusi panel.•	
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Contoh 
SURAT MANDAT

Nomor: ……../ ……../ ……….

Pada hari ini .................. Tanggal .................. Bulan...................Tahun ............. telah 
dilaksanakan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah ............ dan kami, sebagaimana 
daftar hadir terlampir:

MEMBERIKAN MANDAT

KEPADA :
1.          N a m a                   : .........................................................................................

Tempat, Tgl Lahir :..........................................................................................
Alamat   : .........................Telp........................................................
Pekerjaan                  : .........................................................................................

2.          N a m a                   : .........................................................................................
Tempat, Tgl Lahir  : .........................................................................................
Alamat   : ..........................Telp.......................................................
Pekerjaan   : .........................................................................................

3.          N a m a                   : .........................................................................................
Tempat, Tgl Lahir :..........................................................................................
Alamat   : ...........................Telp......................................................
Pekerjaan    :..........................................................................................

Untuk atas nama masyarakat di sektor …………………….., mengikuti pembahasan 
rencana pembangunan daerah pada forum yang lebih tinggi sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala SKPD.......................

Selaku,
Pembina dan Pengendali Forum SKPD....................

(..............................................)
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Langkah 6 : Penutup
Penutupan Forum SKPD merupakan acara yang secara resmi mengakhiri kegiatan 1. 
diskusi forum. Sesi ini biasanya diarahkan oleh protokoler atau pimpinan. Dalam 
sesi penutupan diupayakan agar dilaksanakan secara singkat yang ditandai 
dengan penandatanganan berita acara Forum SKPD. 

Panitia menyiapkan naskah berita acara forum SKPD beserta lampiran daftar 2. 
nama dan tanda tangan. (Sebaiknya draft naskah berita acara telah diperbanyak 
untuk dibagikan kepada peserta agar dikoreksi, Jika ada perbaikan naskah dapat 
dicetak kembali)

Pembacaan naskah berita acara dan penandatanganan oleh Ketua Tim 3. 
Penyelenggara, notulis, dan diketahui Kepala SKPD. Sedangkan wakil dari elemen 
masyarakat yang mewakili peserta menandatangani di lembar lampiran daftar 
nama.

Sambutan untuk menutup acara oleh Kepala SKPD atau tim penyelenggara 4. 
dengan memberikan penjelasan terkait rencana tindak lanjut.
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Contoh Berita Acara Forum SKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan Forum SKPD tahun …….. 
di Kabupaten/Kota ……………. Kecamatan ……………………..
Kabupaten/Kota ……………………. Provinsi …………………, maka pada hari ini:
Hari : …………………………………………………………………….
Tanggal : …………………………………………………………………….
Waktu : …………………………………………………………………….
Tempat : …………………………………………………………………….

Telah diselenggarakan Forum SKPD yang dihadiri perwakilan kecamatan, tokoh 
masyarakat  dan unsur lain terkait di Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Daftar 
Hadir (terlampir).
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku 
unsur pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

A. Materi atauTopik
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat    : ........................................................ dari................................
Sekretaris/Notulis : ........................................................ dari................................
Narasumber :

  ........................................................... dari ...................................................1. 
  ........................................................... dari ...................................................2. 
  ........................................................... dari ...................................................3. 
  ........................................................... dari ...................................................4. 
  ........................................................... dari ...................................................5. 

 
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, 
selanjutnya seluruh peserta Forum SKPD menyetujui serta memutuskan beberapa hal 
yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Forum SKPD yaitu :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/
voting*) 
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar 
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

…………………….. tanggal ……………..
Pimpinan Musrenbang            
Sekretaris

( ____________________ )  
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Teknik Fasilitasi dalam 
Pembahasan Forum SKPD

Fasilitasi berasal dari kata latin ”fasilis” yang artinya ”mempermudah” secara leksikal 
berarti “membebaskan kesulitan dan hambatan, membuat menjadi mudah, 
mengurangi pekerjaan, membantu”, Maknanya dalam konteks pemberdayaan 

adalah membantu dan menguatkan masyarakat agar dapat memecahkan masalah 
dan memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai potensi yang dimilikinya. Istilah fasilitasi 
seringkali digunakan secara bersamaan dengan pendampingan yang merujuk pada 
bentuk dukungan tenaga dan metodologi dalam berbagai program pembangunan 
untuk mendukung upaya meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya kelompok 
marjinal.  Fasilitasi menjadi isu yang mengemuka belakangan ini seiring dengan 
berkembangnya gagasan dan praktek otonomi daerah. Proses pembangunan 
dengan semangat partisipasi melatarbelakangi semakin berkembangnya proses 
yang melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan. Dalam kerangka 
tersebut peran fasilitator menjadi salah satu pelaku penting untuk mengelola proses 
tersebut. Oleh karena itu, fasilitator menjadi sebuah profesi pilihan yang cukup 
menjanjikan bagi sebagian orang. 

Peran utama fasilitator: Pertama, sebagai narasumber yaitu tenaga ahli (profesional) 
yang berperan dalam menyampaikan materi atau sumber informasi sekaligus mengelola, 
menganalisis, dan mendiseminasikan informasi dalam berbagai cara atau pendekatan 
yang dianggap efektif;  Kedua, sebagai pelatih yang melakukan tugas pembimbingan, 
konsultasi dan penyampaian materi untuk peningkatan kapasitas dan perubahan 
perilaku masyarakat. Tugas ini sangat menonjol dalam setiap kegiatan training, lokakarya, 
seminar, dan diskusi. Penguasaan terhadap pola perubahan perilaku, baik pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap menjadi penting untuk menentukan proses dan hasil dari suatu 
proses pembelajaran. Ketiga, mediator yaitu pihak ketiga yang netral yang berperan 
menjembatani ketegangan dan konflik kepentingan dalam masyarakat. Peran mediasi 
berupaya mengoptimalkan berbagai sumber daya yang mendukung terciptanya 
kesejahteraan masyarakat. Keempat, sebagai penggerak, yaitu pihak yang memberikan 
dorongan atau motivasi kerja kepada kelompok masyarakat untuk menyelesaikan 
masalah, menghadapi tantangan dan membangun kemandirian.

Pada umumnya peserta yang hadir dalam forum SKPD adalah “orang dewasa” 
yang memiliki pengalaman baik dalam bidang pekerjaannya dengan latar belakang 
yang berbeda-beda. Tentu saja untuk menghadapi peserta forum dengan ragam kondisi 
dan latar belakang yang beragam membutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang 
berbeda dengan pola pendidikan di sekolah dengan pendekatan pedagogis. Dalam 
prakteknya masih banyak ditemukan penerapan pendekatan pedagogis dalam kegiatan 
lokakarya, pelatihan dan pendampingan terutama dalam pendidikan dan pelatihan 
bagi aparat pemerintah, yang seringkali tidak sesuai. Oleh karena itu dibutuhkan suatu 
pendekatan baru yang memungkinkan mereka bekerja dan belajar sesuai dengan tingkat 
kematangan, konsep diri, dan pengalaman yang dimilikinya.

Bahan Bacaan

5.1
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Memilih Teknik Fasilitasi yang Sesuai
Setiap metode atau teknik fasilitasi memiliki karakteristik tertentu dalam mencapai 
tujuan dan hasil yang diharapkan. Dalam memfasilitasi Forum SKPD, tim fasilitator 
harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam mengenal berbagai 
teknik atau pendekatan yang sesuai dengan latar belakang peserta. Penting bagi 
fasilitator untuk memahami karakteristik dari teknik fasilitasi agar dalam mengelola 
proses diskusi dan pengambilan keputusan dalam forum benar-benar berjalan 
sesuai mekanisme serta efektif mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut beberapa 
panduan dalam memilih metode atau teknik fasilitasi dalam penyelenggaraan Forum 
SKPD, diantaranya;

Penggunaan teknik fasilitasi harus sesuai dengan tujuan diselenggarakannya 1. 
Forum SKPD.

Mempertimbangkan latar belakang peserta yang hadir dalam forum SKPD baik 2. 
pendidikan, pengalaman, kondisi sosial dan ekonomi, budaya serta kondisi 
psikologis peserta.

Tidak ada satupun teknik atau metode yang sesuai untuk semua kebutuhan.3. 

Disesuaikan dengan karakteristik topik atau tema yang dibahas.4. 

Menyesuaikan dengan daya nalar peserta.5. 

Memperhatikan situasi dan lingkungan tempat dilaksanakan forum SKPD.6. 

Ketersediaan fasilitas (sarana dan prasarana) pendukung penggunaan teknik 7. 
fasilitasi dalam penyelenggaraan forum SKPD.

Mendorong partisipasi aktif peserta dan kemudahan (sederhana) dalam 8. 
menerapkannya. 

Teknik Membangun Partisipasi Aktif Peserta
Berikut diuraikan beberapa panduan praktis dalam membangun partisipasi aktif 
peserta. Secara umum teknik membangun keterlibatan peserta mengikuti alur 
pertanyaan logis yang biasa disebut teknik 5W + 1H (what, who, when, where, why, and 
how) atau apa, siapa, dimana, mengapa, dan bagaimana). Teknik dasar ini efektif, jika 
digunakan secara tepat sesuai dengan konteks diskusi. Mendorong kesiapan peserta 
secara bertahap terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Berikut langkah-langkah 
penggunaan daur dasar (5W + 1 H) dalam memfasilitasi kegiatan pembahasan atau 
diskusi.

Menceritakan/Menguraikan

Fasilitator mengajukan pertanyaan apa (•	 what) untuk menggali pengertian dari 
suatu peristiwa, definisi dan konteks, sehingga masyarakat bisa menceritakan 
pengalamannya.
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Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang bersifat menceritakan, misalnya: •	
Kapan (when) hal itu terjadi? Dimana (where) hal itu terjadi? Siapa (who/whom) 
yang terlibat?.

Menjelaskan dan Menganalisis

Apabila diskusi mulai hidup dengan cerita peserta, fasilitator bisa melontarkan •	
pertanyaan tentang proses: bagaimana kejadian itu terjadi? Ceritakan prosesnya 
secara berurutan. 

Dilanjutkan dengan pertanyaan analitis: •	

Menurut Anda mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah bapak/ibu yang lain setuju 
tentang penyebabnya itu? ….. Bagaimana akibatnya? 

Ceritakan alur sebab akibatnya secara jelas.•	

Fasilitator bisa mengembangkan berbagai peristiwa atau kejadian yang sama •	
untuk membandingkan dengan melontarkan pertanyaan: 

Apakah ada peserta lain yang mengalami kejadian sama? Kapan? Dimana? Siapa? 
Bagaimana? Mengapa? 

Menarik Kesimpulan

Meskipun peserta diskusi sedang membahas suatu topik, biasanya mereka •	
akan menemukan aspek lain yang dianggap menarik terkait tema dan menjadi 
bahan pembahasan yang terus berkembang. Pada situasi ini, fasilitator mengajak 
peserta mempersempit pembahasan beberapa hal yang dianggap penting dan 
paling menarik dengan melontarkan pertanyaan: 

Apa hal-hal penting atau menarik yang muncul dari peristiwa tersebut? 

Uraikan setiap hal menarik dalam beberapa kalimat secara lugas dan jelas.•	

Pertanyaan di atas akan membantu peserta membuat kesimpulan mengenai •	
suatu hal yang baginya penting/menarik dari suatu topik bahasan. Fasilitator 
melanjutkan pertanyaan sebagai berikut: 

Kesimpulan apa yang bisa kita tarik dari kejadian/peristiwa tadi? 

Setiap peserta boleh merumuskan kesimpulan dari sudut pandangnya masing-•	
masing sehingga dapat saling melengkapi.
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Menarik Hikmah
Peserta diminta untuk mengubah kesimpulan itu menjadi pelajaran (•	 lesson 
learns) atau tanggapan pribadi, dengan melontarkan pertanyaan berikut: 

Apa arti penting dari kejadian/peristiwa itu menurut anda?.

Fasilitator juga bisa mengajak peserta menarik pelajaran dengan melontarkan •	
pertanyaan berikut: 

Apa pelajaran atau hikmah kejadian/peristiwa itu yang dapat anda terapkan 
dalam kehidupan anda ke depan? 

Peserta diminta untuk merumuskan gagasan kongkrit: •	

Apa tindakan yang bisa dilakukan untuk menerapkan pelajaran atau hikmah di 
atas? 

Sampaikan berdasarkan pendapat perorangan. Bagaimana cara melakukannya? •	
Uraikan menjadi langkah-langkah untuk merealisasikan gagasan dan tindakan 
tersebut. Sampaikan berdasarkan pendapat perorangan.

Teknik Menggali Gagasan

Membahasakan Kembali (Paraphrasing)

Membahasakan kembali atau paraphrasing merupakan teknik dasar dalam menggali 
gagasan dimana teknik ini bersifat menenangkan, membuat peserta paham bahwa 
ucapannya dimengerti orang lain. Terutama digunakan untuk menanggapi jawaban 
yang bertele-tele dan membingungkan. Beberapa cara yang dapat ditempuh 
sebagai berikut:

Gunakan kalimat sendiri untuk membahasakan kembali jawaban peserta. Jika •	
jawabannya pendek, bahasakan kembali secara pendek pula. Jika jawabannya 
panjang, bahasakan kembali dengan cara meringkasnya.

Awali dengan kalimat seperti,  “•	 Tadi Anda mengatakan …... “ setelah itu perhatikan 
reaksi orang itu. Sertai dengan kata, misalnya, “Apa yang Anda maksud dengan 
……?”

Menarik Keluar (Drawing People Out)

Bagi peserta yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan jawaban atau karena 
jawaban peserta kurang lengkap, fasilitator perlu menarik keluar gagasan yang belum 
diungkapkan oleh peserta dengan cara sebagai berikut:

Awali dengan teknik membahasakan kembali. •	 “Tadi Anda mengatakan ………”

Lanjutkan dengan pertanyaan terbuka, seperti, •	 “Bisa lebih diperjelas dari pendapat 
Anda tentang ……… ?”

Setelah peserta selesai bicara sambut dengan kata sambung seperti, “•	 Karena 
….…” atau “Jadi, ..…”
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Memantulkan (Mirroring)
Teknik ini menempatkan fasilitator sebagai dinding yang mampu memantulkan 
kata-kata dari peserta diskusi. Tujuannya, meyakinkan peserta bahwa fasilitator 
mendengarkan apa yang diucapkannya. Umumnya teknik ini digunakan pada 
saat fasilitator ingin menegaskan posisinya yang netral dan tidak berpihak. Teknik 
ini bermanfaat untuk mempercepat proses diskusi yang dinilai lamban. Cara ini 
digunakan untuk membangun kepercayaan peserta. Fasilitator melakukan proses 
pemantulan menggunakan curah pendapat.

Apabila peserta mengungkapkan pendapat atau gagasannya dalam satu kalimat, •	
fasilitator memantulkan kata demi kata secara tepat. Jika lebih dari satu kalimat, 
pantulkan kata-kata yang penting saja.

Gunakan bahasa atau ungkapan sesuai dengan latar belakang peserta, bukan •	
kata-kata fasilitator.

Kalau peserta berbicara dengan semangat, pantulkan dengan nada bicara yang •	
lebih tenang.

Mengumpulkan Gagasan (Gathering Ideas)
Teknik mengumpulkan gagasan merupakan salah satu teknik yang digunakan 
dalam kegiatan pertemuan dengan cara mendaftar gagasan secara cepat. Teknik 
ini hanya berfungsi untuk mengumpulkan pandangan atau pendapat, bukan untuk 
mendiskusikan secara mendalam. Fasilitator mengumpulkan gagasan utamanya 
dengan memadukan teknik membahasakan kembali. Dengan teknik ini peserta 
merasa didengar pendapatnya dan mereka akan menyampaikan gagasan secara 
singkat bisanya 3 (tiga) sampai 5 (lima) kata dan mudah untuk menuliskannya di 
depan peserta.

Fasilitator memulai dengan menjelaskan tugas secara singkat kepada peserta. •	
Lakukan curah pendapat. Kumpulkan gagasan sebanyak mungkin dari peserta 
dalam kegiatan pleno.

Tuliskan gagasan peserta dalam metaplan, atau apapun yang mereka katakan, •	
dengan memakai teknik memantulkan atau teknik membahasakan kembali.

Jika para peserta telah merasa cukup, maka akhiri proses ini dengan memberikan •	
penghargaan terhadap semua pandangan peserta.

Mengurutkan (Stacking)
Teknik mengurutkan atau stacking merupakan cara yang dapat ditempuh fasilitator 
dalam memfasilitas penggalian gagasan dengan menyusun pembicaraan peserta 
secara berurutan ketika beberapa orang bermaksud berbicara pada waktu 
bersamaan. Melalui cara ini setiap peserta akan mendengarkan tanpa gangguan 
dari orang yang berebut kesempatan bicara. Masing-masing peserta diharapkan 
memahami kapan mereka harus berbicara hal ini memudahkan tugas fasilitator 
dalam mengelola diskusi.
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Fasilitator meminta mereka yang hendak bicara untuk mengacungkan tangan.•	

Fasilitator mengurutkan giliran yang akan bicara.•	

Fasilitator mempersilahkan peserta untuk bicara ketika tiba gilirannya.•	

Sesudah peserta terakhir selesai bicara, fasilitator memberikan kesempatan, •	
jika ada peserta lain yang hendak bicara. Fasilitator kembali melakukan teknik 
mengurutkan.

Mengembalikan ke Jalurnya (Tracking)

Teknik mengembalikan ke jalurnya dimaksudkan untuk mengelola situasi diskusi 
dimana peserta ingin membicarakan banyak hal atau pendapat yang sangat 
bervariasi dan kerapkali menyimpang dari substansi atau konteks pembahasan. 
Bayangkan, jika ada peserta yang ingin membahas usulan kegiatan kesehatan. 
Tiga orang ingin menghitung biaya efisiensi pengadaan alat-alat kesehatan. Dua 
orang tertarik membahas pemanfaatan Puskesmas untuk melayani keluarga 
miskin. Umumnya peserta berharap agar pendapat atau gagasannya jauh lebih 
penting menjadi topik diskusi. Pada situasi ini, fasilitator berperan mengembalikan 
diskusi ke jalurnya. Teknik ini akan membantu menenangkan peserta yang 
keberatan karena gagasannya tidak mendapatkan tanggapan dari peserta lain.

Meminta kepada peserta untuk kembali pada tema awal.•	

Fasilitator menyebutkan secara jelas gagasan yang muncul dalam diskusi.•	

Tanyakan pada peserta untuk memeriksa ketepatannya. Misalnya, •	

“Baiklah, nampaknya ada dua pandangan yang sedang berlangsung saat ini. 
Pembahasan pertama menyangkut pentingnya melakukan efisiensi terhadap 
pengadaan alat kesehatan dan pemanfaatan puskesmas bagi keluarga miskin. 
Benarkah demikian?”

Biasanya teknik ini membuat peserta lebih memahami situasi diskusi. Jika ada •	
yang mencoba menjelaskan bahwa saran dia penting, tunjukkan perhatian. 
Namun, jangan bersikap pilih kasih. Tanyakan juga pendapat orang lain.

Menguatkan (Encouraging)
Menguatkan atau encouraging merupakan cara yang ditempuh fasilitator untuk 
mendorong peserta terlibat secara aktif dalam proses diskusi, tanpa dirinya merasa 
terbebani karena menjadi pusat perhatian peserta lain. Dalam diskusi atau lokakarya 
seringkali ditemukan beberapa peserta yang enggan berbicara hanya duduk dan diam 
saja. Mereka merasa kurang terlibat. Melalui teknik ini, fasilitator dapat memberikan 
sedikit dorongan dengan menemukan sesuatu tema atau isu pembahasan yang 
menarik perhatian. Teknik menguatkan terutama membantu pada tahap awal diskusi, 
pada saat para peserta masih menyesuaikan diri. Bagi peserta yang merasa nyaman 
dan terlibat aktif, mereka tidak membutuhkan begitu banyak penguatan.
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Tanyakan kepada peserta kemampuan apa dapat mereka kontribusikan. •	
Misalnya 

“Siapa lagi diantara Anda yang ingin menyumbangkan pendapatnya…?”

Memberikan kesempatan kepada peserta lain yang kurang aktif khususnya •	
kelompok marjinal dan perempuan:

 “Sudah ada beberapa pendapat dari kelompok pengusaha sukses, sekarang mari 
kita dengar pendapat dari pedagang kaki lima.”

Mendorong peserta untuk mengungkapkan karena mereka menjadi bagian dari •	
forum:

“Apakah masalah ini dirasakan oleh semua yang hadir di sini?”. 

“Mari kita dengar pendapat dari teman-teman yang sementara ini belum 
berbicara”.

Teknik Merumuskan Kesepakatan
Dalam merumuskan kesimpulan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: (a) Metode 
deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan 
menjadi contoh kongkrit atau fakta untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Misalnya: 
petani selalu ragu dalam mengembangkan usahanya. Kemudian dijabarkan fakta-
fakta tentang angka-angka produksi dibandingkan modal usaha, dan sebagainya. (b) 
Metode induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh kongkrit dan fakta 
diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. 
Dalam suatu proses diskusi dan pelatihan metode induktif paling sering digunakan. 
Berbagai cara analisis di atas, digunakan untuk membangun proses diskusi mulai 
dari menguraikan realita, membandingkan, mengelompokkan, mencari alur 
kejadian, sampai ke analisis sistem pertanian, dilakukan untuk menyusun kesimpulan 
umum dari realita masyarakat tersebut. Merumuskan kesimpulan dan kesepakatan 
bisa dilakukan secara bertahap di dalam proses di atas. Di tengah proses, bisa saja 
diperlukan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dibahas (bukan kesimpulan 
pertemuan atau kesimpulan akhir). 
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B a b  6
Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD

Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD menjadi bagian penting dalam kegiatan Forum SKPD atau 
gabungan SKPD untuk membahas prioritas program dengan menentukan keterpaduan, cakupan, dan 
optimalisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Sinkronisasi program SKPD dilakukan 

untuk mengetahui sejauhmana program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja 
SKPD mengindikasikan kebutuhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan aspirasi masyarakat 
(bottom up planning) mulai dari tingkat komunitas, desa, dan kecamatan, sehingga mampu mendorong 
upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan program sesuai dengan kapasitas sumber daya, 
keterpaduan, efektivitas dan efisiensi program. Koordinasi antarsektor atau lintas SKPD tentang tema-tema 
pokok penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD memerlukan keterlibatan unit, bidang atau sektor 
lainnya. 

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam Forum SKPD baik pemerintahan, masyarakat marjinal, swasta 
dan lembaga lainnya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan akan memberikan dampak dalam 
pelaksanaan pelayanan di masing-masing SKPD. Peserta forum akan menelaah sinkronisasi akan memastikan 
hasil perencanaan yang dilakukan SKPD harus selaras dengan visi-misi pemerintah daerah yang tercantum dalam 
rencana pembangunan daerah sebagai kerangka acuan kebijakan operasional, strategis, program dan kegiatan 
SKPD. Forum SKPD dalam sistem dan mekanisme perencanaan daerah menjadi instrumen penting untuk menguji 
relevansi, sinkronisasi dan optimalisasi program dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan penelaahan 
terhadap dokumen rencana pembangunan lainnya, seperti RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RPJMD bahkan RPJPD. 
Forum SKPD berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan khususnya kelompok sasaran pelayanan 
(masyarakat) yang menjadi sasaran penyelenggaraan pelayanan. Hasil pembahasan Forum SKPD akan menentukan 
kualitas perencanaan dan pola pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
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Forum SKPD menjadi sarana untuk melakukan sinkronisasi program SKPD dan gabungan SKPD yang 
membutuhkan kajian secara komprehensif. Peran koordinasi dan pengendalian yang dilakukan Bappeda menjadi 
sangat penting untuk menjebatani kebutuhan keterpaduan rencana pembangunan daerah yang disusun oleh 
masing-masing SKPD yang diintegrasikan dengan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah serta prioritas usulan 
di tingkat kecamatan.

 Tujuan
Peserta memahami konsep dasar sinkronisasi program dan kegiatan dalam Forum SKPD.•	

Peserta memahami keterkaitan program SKPD dan lintas SKPD dalam rangka keterpaduan •	
dan optimalisasi rencana  pembangunan daerah.

Peserta memiliki keterampilan dalam memfasilitasi proses sinkronisasi program dan kegiatan •	
dalam Forum SKPD.

 

Pokok Bahasan
Konsep dasar sinkronisasi program dan kegiatan SKPD.•	

Tahapan sinkronisasi program dan kegiatan dalam Forum SKPD.•	

Praktek sinkronisasi program dan kegiatan dalam Forum SKPD.•	
 

Waktu
Waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran 3 X 40 menit. 

 

Metode
Metode yang digunakan, diantaranya:

Sinkronisasi Program.•	

Diskusi dan Kerja Kelompok.•	

Studi Kasus.•	
 

Media dan Sumber Belajar
Flipt Chart, spidol, laptop, dan infocus.•	

Lembar Media Presentasi 6.1 - 10.•	
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Lembar Kerja 6.1: Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD•	

Bahan Bacaan 6.1: Sinkronisasi Program  dan Kegiatan dalam Forum SKPD.•	

Proses Pembelajaran
Kegiatan 1: Konsep Dasar Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini.1. 

Lakukan curah pendapat untuk menggali pemahaman peserta tentang konsep dasar 2. 
sinkronisasi program dan kegiatan SKPD. Sebagai panduan ajukan pertanyaan sebagai 
berikut:

Apa yang Anda pahami tentang sinkronisasi program dan kegiatan dalam Forum SKPD?•	

Mengapa sinkronisasi program dan kegiatan dalam Forum SKPD dibutuhkan?•	

Siapa saja para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan sinkronisasi program •	
dan kegiatan dalam Forum SKPD?

Tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam melakukan proses sinkronisasi •	
program dan kegiatan dalam Forum SKPD?

Berikan kesempatan untuk menanggapi, memberikan pendapat, berbagi pengalaman dan 3. 
saran. Catatlah hal-hal pokok hasil curah pendapat.

Buatlah resume atau kesimpulan dari pembahasan yang  telah dilakukan.4. 

Kegiatan 2: Tahapan dalam Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam Forum SKPD 

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan pada kegiatan sebelumnya.

Lakukan curah pendapat berdasarkan pengalaman peserta dalam proses atau tahapan dalam 2. 
sinkronisasi program dan kegiatan dalam Forum SKPD. Buatlah catatan tentang pokok-pokok 
pikiran yang dianggap penting dari pandangan peserta. 

Berdasarkan resume dari pandangan peserta, mintalah peserta untuk membentuk kelompok 3. 
dengan anggota 4-5 orang. Bagilah peserta dengan bahan bacaan yang telah disediakan. 
Berikan kesempatan kepada kelompok untuk mempelajarinya. 

Masing-masing kelompok diminta untuk mengkaji lebih dalam tentang proses atau tahapan 4. 
dalam melakukan sinkronisasi program dan kegiatan SKPD. Sebagai panduan ajukan beberapa 
pertanyaan sebagai berikut:

Apa yang Anda pahami tentang tahapan sinkronisasi program dan kegiatan SKPD?•	

Hasil (output) yang diharapkan dari proses tersebut? •	
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Informasi pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan sinkronisasi program •	
dan kegiatan dalam Forum SKPD?

Hal-hal pokok apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan sinkronisasi program •	
dan kegiatan dalam Forum SKPD dikaitkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD?

Jawaban terkait pertanyaan di atas yang dirumuskan dalam bentuk catatan penting yang 5. 
akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sajikan dalam matrik sebagai 
berikut:

Tabel: Tahapan Pengorganisasian Forum SKPD

Tahapan Sinkronisasi 
Program dan Kegiatan 

SKPD
Hasil Informasi dan Data Urgensi dan 

Pertimbangan Catatan

Catatan: Tabel ini sebagai acuan umum saja, masing-masing kelompok dapat memodifikasi sesuai 
kebutuhan dengan menambah penjelasan atau aspek kajian.

Hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dalam pleno.6. 

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengkritisi dan memberikan masukan 7. 
terhadap paparan yang disampaikan. 

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.8. 

Kegiatan 3: Praktek Sinkronisasi Program dan Kegiatan dalam  Forum SKPD

Menjelaskan kepada peserta tujuan, proses dan hasil yang akan dilakukan dikaitkan dengan 1. 
pembahasan serta hasil kerja kelompok pada kegiatan sebelumnya.

Mintalah masing-masing kelompok untuk mensimulasikan proses sinkronisasi program 2. 
dan kegiatan dalam Forum SKPD. Sebagai panduan digunakan lembar kerja yang telah 
disediakan. 

Berikan kesempatan kepada kelompok untuk melakukan simulasi. Selanjutnya, hasil 3. 
pembahasan kelompok di bawa dalam kegiatan pleno untuk dipresentasikan.

Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, mengajukan pendapat, mengkritisi dan 4. 
mengklarifikasi hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Buatlah catatan penting dan resume dari hasil diskusi dan pleno yang telah dilakukan.5. 
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Catatan Penting
Pembahasan sinkronisasi usulan kegiatan dalam forum SKPD lebih difokuskan pada upaya 
menemukan titik temu setiap usulan dengan konteks permasalahan dan kebutuhan pelayanan. 
Fasilitator dapat menggali pengalaman peserta dalam memfasilitasi proses sinkronisasi program 
SKPD dan gabungan SKPD. Secara khusus kemampuan ini perlu dimiliki oleh perencana dalam 
menjembatani kebutuhan pemerintah daerah membangun sebuah perencanaan terpadu dan 
optimalisasi sumber daya pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pada sesi kerja kelompok, peserta diminta melakukan analisis sinkronisasi program dengan 
menggunakan Lembar Kerja (LK) khusus untuk menggali kemampuan peserta dalam melakukan 
analisis dan sinkronisasi program pembangunan. Dalam proses kerja kelompok fasilitator diharapkan 
memberikan asistensi dan konsultasi, jika peserta menemukan kesulitan. 
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LEMBAR KERJA KELOMPOK (LKK)

Sinkronisasi Program dan Kegiatan SKPD

KELOMPOK   : …………………………………………………
Ketua Kelompok : …………………………………………………
Anggota  : …………………………………………………

     : …………………………………………………
     : …………………………………………………
     : …………………………………………………

Pokok Bahasan    : Analisis Sinkronisasi SKPD dengan RPJMD.1. 
Analisis Sinkronisasi SKPD dan Gabungan SKPD.2. 
Analisis Sinkronisasi Kewilayahan.3. 

Sumber Belajar Dokumen Rancangan Awal Renja SKPD.1. 
Panduan Pelaksanaan Forum SKPD.2. 

Bahan dan Alat    : Spidol, metaplan, kertas beberan, fliptchart.1. 
Laptop dan infokus.2. 

Waktu                       : 3 - 4 x 40 menit.

Petunjuk Umum
Kajian sinkronisasi program SKPD dan gabungan SKPD dilakukan untuk memadukan 
berbagai isu strategis yang dikembangkan di masing-masing SKPD sesuai dengan 
perannya dalam kegiatan sektor dalam satu kesatuan kerangka kerja rencana 
pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih 
program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Kegiatan ini mendorong 
optimalisasi setiap program yang direncanakan oleh masing-masing SKPD. Salah 
satu fungsi penting dari keberadaan Forum SKPD untuk melakukan penyelarasan 
program pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih dan inefisiensi dalam 
pembiayaan. Proses sinkronisasi diharapkan mendorong peningkatan kinerja SKPD, 
koordinasi lintas sektor dan penataan wilayah pembangunan secara terpadu. 
Forum ini dapat dioptimalkan dalam membahas berbagai isu strategis menyangkut 
pengarusutamaan perdamaian dalam seluruh program pembangunan. Panduan 
berikut memberikan gambaran umum bagaimana Forum SKPD melakukan proses 
sinkronisasi program SKPD, lintas SKPD dan lintas wilayah.

Langkah 1 : Analisis Sinkronisasi SKPD dengan RPJMD

Lakukan kaji ulang terhadap program yang telah rumuskan dalam Renstra SKPD 1. 
dan Renja SKPD untuk mengetahui relevansinya dengan arah dan kebijakan 
daerah serta dokumen perencanaan lainnya.

Lembar Kerja

6.1
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Lakukan kajian terhadap program dan kegiatan di setiap unit kerja yang  2. 
menegaskan fungsi pelayanan SKPD bersangkutan sesuai tupoksinya.

Selanjutnya lakukan uji keselarasan antara realisasi capaian Renstra dengan 3. 
RPJMD. 

Identifikasikan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra SKPD yang 4. 
memiliki relevansi dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan dokumen 
rencana pembangunan lainnya dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

Tabel:  Review Realisasi Capaian Renstra SKPD dan Keselarasan dengan RPJMD

No.

Arahan dan 
Prioritas 

Kebijakan 
RPJMD

Periode Pelaksanaan
Bidang/Fungsi 

Pemerintah
Daerah

Tolak Ukur 
Kinerja 

Capaian 
Renstra SKPD Ket.

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Keterangan:

Kolom (1) Isilah nomor atau kode yang dituliskan dalam RPJMD untuk setiap arahan atau kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kolom (2) Tuliskan arah dan kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD. 

Kolom (3) Tuliskan periode pelaksanaannya selama 1-5 tahun ke depan.

Kolom (4) Tuliskan bidang atau fungsi dan urusan pemerintahan daerah, misalnya: pendidikan, kesehatan, 
perumahan dan fasilitas umum, lingkungan hidup dsb.

Kolom (5) Tuliskan tolok ukur kinerja sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD untuk setiap fungsi 
atau urusan pemerintahan daerah.

Kolom (6) Deskripsikan hasil capain kinerja SKPD berdasarkan tolak ukur yang telah di tetapkan dalam RPJMD. 
Uraikan beberapa catatan terkait indikator capaian hasil program yang dilaksanakan oleh SKPD 
dikomparasikan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD.
Tolak Ukur Kinerja dalam RPJMD.
Pembangunan 7000 unit rumah untuk korban konflik.
Capaian Kinerja hasil SKPD.
50% atau 3500 unit rumah telah terbangun selama 2 tahun.

Kolom (7) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu 
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Berdasarkan program dan kegiatan tersebut, lakukan kajian tingkat kerentanan 5. 
berupa analisis konflik untuk mengidentifikasi kondisi dan permasalahan sektor 
berkaitan dengan target dan hambatan akibat perubahan masyarakat, konteks 
program dan hubungan pemangku kepentingan yang terjadi atau tantangan 
yang diperkirakan dihadapi SKPD pada 5 (lima) tahun rencana. Hasilnya dituliskan 
dalam tabel sebagai berikut:

Tabel: Target Kinerja Rentra SKPD Berbasis Perdamaian

Kode

Nama 
Program/
Kegiatan 
Renstra 

SKPD

Target Kinerja
Tahun 

Target Kinerja Renstra SKPD untuk 
Tema Perdamaian Tahun ke 1-5

Ket.

1 2 3 4 5 Personal Relasional Struktural Kultural

(1) (2) (3) (4) (5)

Keterangan:

Kolom (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap 
bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 Lampiran 
A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom (2) Tuliskan rumusan rencana program SKPD yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun) berdasarkan 
hasil review kinerja dan analisis kebutuhan masyarakat terkait Tupoksi SKPD. 
Mengacu pada isu strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya:
Isu Strategis: (Kesehatan)

Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi korban konflik melalui Jaminan Kesehatan (JKA).
Program/Kegiatan:

Pendataan calon penerima JKA untuk korban konflik- 
Sosialisasi JKA- 
Pengobatan dan perawatan gratis bagi korban konflik.- 

Isu strategis: (Pendidikan)
Meningkatkan partisipasi pendidikan dasar dan menengah bagi mantan kombatan dan korban 
konflik.
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Program/Kegiatan:
Pendataan tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah mantan kombatan dan korban konflik.- 
Beasiswa biaya pendidikan bagi mantan kombatan dan korban konflik.- 
Program belajar jarak jauh untuk mantan kombatan dan korban konflik.- 

Isu Strategis: (Ekonomi)
Penyediaan lapangan kerja bagi mantan kombatan dan korban konflik melalui pemberdayaan usaha 
mikro.
Program/kegiatan:

Kajian peluang dan lapangan kerja bagi mantan kombatan dan korban konflik.- 
Pemberdayaan usaha mikro melalui penyaluran Kredit Usaha Tani.- 

Pelatihan kewirausahaan.

Kolom (3) Tuliskan periode pelaksanaannya selama 1-5 tahun ke depan dengan target capaian berupa 
perkiraan angka dan cakupan.

Kolom (4) Tuliskan tolak ukur kinerja dalam mendorong perdamaian yang diharapkan oleh SKPD sesuai 
tupoksinya. Misalnya:
Personal  (P);
Mantan korban dan korban konflik memiliki pekerjaan yang cukup untuk kehidupannya.
Relasional (R);

Terbangunnya kepercayaan antarpemerintah daerah dengan pelaku usaha.- 
Kemitraan usaha antarpelaku usaha.- 

Struktural (S);
Terbangunnya jaringan pemasaran bersama baik lokal, nasional maupun internasional.- 
Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis secara terbuka dan berkeadilan. - 

Kultural (K);
Terbangunnya sistem dan mekanisme pasar yang berkeadilan.- 
Ikilm investasi yang aman dan menguntungkan bagi pelaku usaha dan masyarakat.- 

Kolom (5) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu 
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Selanjutnya memformulasikan rumusan akhir program SKPD sebagai penyesuaian 6. 
hasil analisis yang telah dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya dalam 
tabel yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel: Program Renstra SKPD beserta Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Kode Nama Program/
Kegiatan Renstra SKPD

Target Kinerja
Program (Tahun) 

Pagu Indikatif
 (Tahun) Ket.

1 1 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5)

Keterangan:

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap 
bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 
Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD selama 5 tahun. Misalnya:
Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan mantan kombatan
Reintegrasi sosial mantan kombatan melalui pemberdayaan ekonomi
Pendidikan damai di Sekolah
Pengarusutamaan Perdamaian bagi SKPD

Kolom  (3) Tuliskan target kinerja SKPD untuk setiap program yang direncanakan sesuai PP No 65/2006 tentang 
Pedoman Standar Pelayanan Minimal dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan dan Penetapan SPM.
90% cakupan kelompok simpan pinjam perempuan berbadan hukum
70 % cakupan mantan kombatan memiliki unit usaha
80% guru sekolah dasar telah mengikuti pelatihan “Pendidikan Damai”
90% dokumen Renstra SKPD telah memiliki program perdamaian

Kolom  (4) Tuliskan pagu indikatif untuk setiap program SKPD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 
pembiayaan.

Kolom  (5) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu.
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Langkah 2 : Analisis Sinkronisasi Gabungan SKPD

Lakukan review terhadap program yang telah rumuskan dalam RPJMD, Renstra 1. 
SKPD dan Renja SKPD untuk mengetahui relevansinya dengan sektor yang lain.

Lakukan review terhadap program dan kegiatan di setiap sektor  yang menegaskan 2. 
fungsi pelayanan pemerintahan daerah sebagai tupoksi masing-masing SKPD.

Lakukan pengujian sinkronisasi program gabungan SKPD dengan cara 3. 
mengidentifikasi usulan program dan kegiatan yang memiliki relevansi dengan 
tugas pokok dan fungsi SKPD lain (gabungan SKPD) dengan menggunakan tabel 
sebagai berikut:

Tabel: Format Analisis Sinkronisasi Gabungan SKPD

Kode Program/Kegiatan
Fungsi Pemerintahan SKPD Target 

Kinerja 

Sinkronisasi Lintas/Gabungan SKPD
Ket.

Pendidikan Kesehatan Ekonomi PU dst.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelayanan umum

Ketertiban dan 
Keamanan

Ekonomi

Lingkungan Hidup

Perumahan dan 
Fasilitas Umum

Kesehatan

Pariwisata dan 
Budaya

Pendidikan

Perlindungan Anak

Perdamaian*

Keistimewaan 
(syariat islam)*

Bencana Alam*

Green Aceh*

dsb

    *)     Fungsi pemerintahan terkait dengan “crsscutting issues” dan pengarusutamaan (mainstreaming)
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Keterangan:

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap 
bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 
Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD. Susunlah 
seluruh program/kegiatan yang diusulkan untuk masing-masing fungsi pelayanan pemerintahan 
yang menunjukkan tugas pokok dan fungsi SKPD atau dinas teknis terkait.

Kolom  (3) Tuliskan nama dinas atau intansi yang bertanggungjawab melaksanakan program dan kegiatan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya untuk bidang lingkungan menjadi tanggung 
jawab Bappedal, Perumahan dan Fasilitas Umum menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, 
Pendidikan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dsb.

Kolom  (4) Tuliskan target kinerja SKPD tahun lalu untuk setiap program/kegiatan yang direncanakan sesuai PP 
No 65/2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.

Kolom  (5) Tuliskan pada setiap elemen program atau kegiatan relevansinya dengan bidang atau sektor lainnya 
dengan memberikan tanda (X). Jika diperlukan berikan catatan pada setiap lajur tentang substansi 
yang menjadi fokus atau isu keterkaitannya. Misalnya:
Program/kegiatan:
Pemberdayaan Ekonomi Mantan Kombatan dan Korban Konflik (diusulkan BRA).
Sinkronisasi:

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi: Pembinaan kelompok dan usaha mikro.- 
Dinas Pertanian dan Perkebunan: Pendampingan dan penyuluhan pertanian- 
Bappeda: Koordinasi cakupan wilayah geografis dan kawasan industri.- 
Dinas Tenaga Kerja: Pembinaan tenaga kerja dan kebutuhan peluang kerja- 
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB: Pendampingan kelompok usaha perempuan mantan - 
kombatan.

Kolom (6) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

Berdasarkan tabel tersebut akan diketahui usulan program dan kegiatan yang 4. 
memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD lainnya. Rumuskan 
kembali beberapa program lintas atau gabungan SKPD dengan mengkaji faktor-
faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika konflik dan 
upaya perdamaian.
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Tabel: Tabel Analisis Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Gabungan SKPD

Kode Program/Kegiatan
Lintas SKPD

Target Kinerja
Tahun 

Faktor 
Penghambat 
Perdamaian

Faktor Pendorong 
Perdamaian

Rekomendasi

1 2 3 4 5 P R S K P R S K

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ket:  (P) = Personal; (R) = Relasional; (S) = Struktural; (K) Kultural 
   

Keterangan:

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan lintas SKPD sesuai pedoman yang telah disusun untuk 
setiap bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 
Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan tahunan gabungan SKPD. Susunlah seluruh program/kegiatan yang 
diusulkan untuk setiap fungsi pelayanan pemerintahan dapat menunjukkan tupoksi SKPD atau dinas 
teknis terkait. 

Kolom  (3) Tuliskan target kinerja lintas SKPD terkait dengan program/kegiatan untuk tahun rencana. Misalnya 
pada tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Penentuan target program mengacu pada Daftar 
Panjang (long list) Gabungan SKPD.

Kolom  (4) Lakukan analisis terhadap faktor-faktor pemecah (dividers) yang diperkirakan dapat menghambat 
upaya pencapaian tujuan program/kegiatan. Hasilnya ditulis berdasarkan 4 (empat) katagori sebagai 
berikut:
Personal  (P):
Ketidakpuasan masyarakat khususnya mantan kombatan dan korban konflik terhadap distribusi bantuan 
usaha.
Relasional (R):
Sejarah konflik masa lalu masih menimbulkan ketegangan antarkelompok penerima bantuan ekonomi
Kewenangan program ekonomi hanya menjadi mandat salah satu organisasi saja.
Struktural (S):
Belum tersosialisasinya petunjuk teknis terkait mekanisme dan prosedur bantuan ekonomi bagi mantan 
kombatan dan korban konflik.
Kultural (K):
Kecenderungan sebagian kelompok memanfaatkan dukungan permodalan sebagai bentuk bantuan 
politis. Sementara kelompok lain membutuhkan untuk usaha.
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Kolom  (5) Lakukan analisis terhadap faktor-faktor perekat (Connectors) yang diperkirakan dapat meminimalisasi 
dampak konflik dan upaya pencapaian tujuan program/kegiatan. Hasilnya ditulis berdasarkan 4 (empat) 
katagori sebagai berikut:
Personal  (P):
Kelompok berharap dapat menerima bantuan untuk mata pencaharian yang telah rusak semasa konflik.
Terbangun kepercayaan antarkelompok untuk menggagas pembangunan di desanya.
Relasional (R):
Dialog antarkelompok yang sering dilakukan dalam pertemuan atau pengajian.
Terjalin beberapa kegiatan usaha bersama antarkelompok yang berbeda entitas. 
Struktural (S):
Pemerintah kabupaten dan DPRD komitmen untuk mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan 
ekonomi.
Kerjasama antarkabupaten dan provinsi untuk memasarkan produk unggulan.
Kultural (K):
Kebutuhan pasar terhadap produk unggulan.
Jaringan pasar lokal, nasional dan internasional yang memberikan perhatian terhadap produk usaha 
mikro.

Kolom  (6) Tuliskan saran atau rekomendasi lintas sektor untuk mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya yang 
mendorong pencapaian tujuan dan mengendalikan dampak negatif dari program/kegiatan yang 
diusulkan. Rekomendasi dapat bersifat saran untuk meredesain atau memformulasikan ulang kembali 
program dengan menambah beberapa aspek kegiatan.

Setelah proses di atas selesai, buatlah resume hasil pembahasan dan kesepakatan 5. 
atas hasil formulasi program akhir.
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Langkah 3 : Analisis Sinkronisasi Lintas Kewilayahan

Langkah selanjutnya melakukan kaji ulang terhadap program yang telah 1. 
ditegaskan dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD yang berkaitan dengan wilayah 
dan kewenangan yang ada di daerah.

Lakukan kajian terhadap program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan 2. 
fungsi SKPD dan relevansi dengan wilayah kerja.

Selanjutnya lakukan uji sinkronisasi lintas wilayah untuk mengidentifikasi 3. 
program dan kegiatan SKPD yang memiliki kesesuaian dengan lokasi, cakupan 
atau wilayah kerja dan kewenangan tertentu dengan menggunakan tabel 
sebagai berikut:

Tabel: Analisis Sinkronisasi Lintas Kewilayahan

Kode Program/Kegiatan
Fungsi Pemerintahan Lokasi Target 

Kinerja 

Sinkronisasi Lintas Wilayah
Ket.

Desa Kecamatan Kab/
Kota Prop. Nasional

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Pelayanan umum

Ketertiban dan 
Keamanan

Ekonomi

Lingkungan Hidup

Perumahan dan 
Fasilitas Umum

Kesehatan

Pariwisata dan Budaya

Pendidikan

Perlindungan Anak

Perdamaian*

Keistimewaan (syariat 
islam)*

Bencana Alam*

Green Aceh*

dsb

*)     Fungsi pemerintahan terkait dengan “crsscutting issues” dan pengarusutamaan (mainstreaming)
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  Keterangan:

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap 
bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 
Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD. Susunlah 
seluruh program/kegiatan yang diusulkan untuk masing-masing fungsi pelayanan pemerintahan 
dapat menunjukkan tugas pokok dan fungsi SKPD atau dinas teknis terkait.

Kolom  (3) Tuliskan nama lokasi dimana program/kegiatan dilaksanakan

Kolom  (4) Tuliskan target kinerja untuk setiap program/kegiatan yang direncanakan sesuai PP No 65/2006 
tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang Petunjuk 
Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.

Kolom  (5) Tuliskan pada setiap lokasi (wilayah cakupan) program atau kegiatan yang berkaitan dengan wlilayah 
lainnya dengan memberikan tanda (). Jika diperlukan berikan catatan pada setiap lajur tentang 
substansi yang menjadi fokus atau isu keterkaitannya. Misalnya:

Program/Kegiatan:
Pemberdayaan Ekonomi Mantan Kombatan dan Korban Konflik di wilayah tengah Aceh.
Lintas Wilayah:
3 kecamatan di Kabupaten Bandar Meriah
5 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah
7 Kecamatan di Kabupaten Gayo Luwes

Kolom  (6) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu terkait dengan cakupan 
lokasi program.

Berdasarkan tabel tersebut akan diketahui program dan kegiatan yang diusulkan bersinggungan 4. 
dengan fungsi ruang dan kewenangan wilayah lain; seperti desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga 
nasional. 

Rumuskan kembali beberapa program atau kegiatan lintas kewilayahan dengan mengkaji faktor-faktor 5. 
internal dan eksternal yang berpangaruh terhadap dinamika konflik dan upaya perdamaian.
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Tabel: Analisis Pengarusutamaan Perdamaian dalam Program Lintas Wilayah

Kode Program/Kegiatan
Lintas SKPD

Target Kinerja
Tahun 

Faktor 
Pendorong 

Konflik

Faktor 
Penghambat 

Konflik Rekomendasi

1 2 3 4 5 P R S K P R S K

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ket:  (P) = Personal; (R) = Relasional; (S) = Struktural; (K) Kultural 

Keterangan:

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap 
bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode mengguna-kan PERMENDAGRI No 13/2006 
Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan Kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan tahunan lintas wilayah. Susunlah seluruh program/kegiatan yang 
diusulkan untuk setiap fungsi pelayanan pemerintahan dapat menunjukkan cakupan lokasi geografis 
dan administratif kegiatan tersebut. 

Kolom  (3) Tuliskan target kinerja lintas wilayah terkait dengan program/kegiatan untuk tahun rencana. Misalnya 
pada tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. 

Kolom  (4) Lakukan analisis terhadap faktor-faktor pemecah (dividers) yang diperkirakan dapat menghambat 
upaya pencapaian tujuan program/kegiatan. Hasilnya ditulis berdasarkan 4 (empat) katagori sebagai 
berikut: 
Personal  (P)
Ketidakpuasan para pimpinan desa di kecamatan A terhadap pola bantuan usaha yang diberikan oleh 
pemerintah daerah.
Relasional (R)
Hubungan yang tidak harmonis antara kecamatan A dan B 
Kelompok studi banding lebih diutamakan untuk kelompok di 2 kecamatan A di kabupaten C.
Struktural (S)
Masing-masing wilayah kabupaten memiliki kewenangan masing-masing untuk mengatur daerahnya.
Kultural (K)
Upaya untuk memisahkan wilayah berdasarkan sentimen kesukuan dan sejarah.
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Kolom  (5) Lakukan analisis terhadap faktor-faktor perekat (Connectors) yang diperkirakan dapat meminimalisasi 
dampak konflik dan upaya pencapaian tujuan program/kegiatan. Hasilnya ditulis berdasarkan 4 (empat) 
katagori sebagai berikut:
Personal  (P)
Kondisi damai paska konflik telah memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas di lintas 
batas.
Relasional (R)
Kemitraan antardesa, antarkecamatan, dan antarkabupaten dalam bisnis
Terbangunnya sarana transportasi antarkecamatan.
Tersedinya terminal pasar di tingkat kabupaten untuk menampung produk petani.
Struktural (S)
Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota secara regular menyelenggarakan koordinasi pembangunan.
Kultural (K)
Kesadaran untuk memperkuat kesatuan wilayah.

Kolom  (6) Tuliskan saran atau rekomendasi lintas wilayah untuk mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya 
yang mendorong pencapaian tujuan dan mengendalikan dampak negatif dari program/kegiatan yang 
diusulkan. Rekomendasi dapat bersifat saran untuk meredesain atau memformulasikan ulang program 
lintas kewilayahan dengan menambah beberapa aspek kegiatan.

Buatlah resume dan kesepakatan atas hasil formulasi program lintas wilayah.6. 

Buatlah formulasi program dan kegiatan gabungan sebagai usulan baru yang 7. 
akan disepakati dalam musrenbang dan Forum SKPD sebagai instrumen 
koordinasi pelaksanaan program. Gunakan tabel sebagai berikut:

                              Tabel: Program dan Kegiatan Gabungan SKPD dan Lintas Wilayah

Kode Program/Kegiatan
Gabungan SKPD 

Target 
Kinerja Lokasi Sasaran Pelaksana Sumber 

Dana Ket.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
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Keterangan:

Kolom  (1) Isilah kode untuk setiap nama program/kegiatan gabungan lintas SKPD dan lintas kewilayahan 
sesuai pedoman yang telah disusun untuk setiap bidang atau mata anggaran. Acuan pengisian kode 
menggunakan PERMENDAGRI No 13/2006 Lampiran A.VII tentang Kode dan Daftar Program dan 
Kegiatan menurut Urusan Pemerintahan Daerah.

Kolom  (2) Tuliskan daftar program/kegiatan gabungan lintas SKPD dan lintas kewilayahan yang akan dilaksanakan 
tahun depan. Susunlah seluruh program/kegiatan gabungan yang diusulkan untuk masing-masing 
fungsi pelayanan pemerintahan dapat menunjukkan tupoksi SKPD atau dinas teknis terkait.
Program/kegiatan Gabungan:
Pemberdayaan Ekonomi Mantan Kombatan dan Korban Konflik di Bandar Meriah, Gayo Luwe dan Aceh 
Tengah (wilayah tengah).

Market Assessment- 
Pelatihan Bussiness Plan- 
Pendampingan usaha mikro dan koperasi- 
Distribusi dan pemasaran tanaman organic- 

Kolom  (3) Tuliskan target kinerja program gabungan lintas SKPD dan lintas kewilayahan yang direncanakan sesuai 
PP No 65/2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal dan PERMENDAGRI No 6/2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.
70% cakupan mantan kombatan dan korban konflik telah menjalan usaha

Kolom  (4) Tuliskan cakupan sasaran atau kelompok penerima manfaat dari program atau kegiatan terebut.

Kolom  (5) Tuliskan pelaksana kegiatan sesuai dengan tupoksinya SKPD. pelaksana dapat lebih dari satu atau lebih 
instansi yang berkaitan.

Kolom  (6) Tuliskan keterangan lain sebagai penjelasan tambahan yang dianggap perlu.
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Sinkronisasi Program dan 
Kegiatan dalam Forum SKPD 

Forum SKPD atau forum gabungan SKPD  merupakan forum  musyawarah 
perencanaan yang memiliki fungsi sinkronisasi dan harmonisasi program 
dengan memperhatikan masukan dari kecamatan, kinerja pelaksanaan 

kegiatan SKPD dan kebijakan daerah. Forum SKPD diharapkan menjadi wahana 
bagi pemangku kepentingan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi secara efektif 
dalam rangka sinkronisasi program SKPD dengan mempertimbangkan usulan 
kecamatan yang menjadi skala kewenangan kabupaten/kota dan keselarasan 
dengan regulasi daerah. Forum SKPD mengupayakan pencapaian sasaran dan target 
indikator pelayanan masing-masing SKPD yang dikomunikasikan secara intensif 
bersama delegasi kecamatan agar program yang dirumuskan oleh SKPD benar-
benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan tingkat kelayakan teknis dalam 
pelayanan publik. Forum SKPD diharapkan akan menghasilkan kesesuaian program 
prioritas SKPD, lintas SKPD atau kewilayahan yang tertuang dalam dokumen Renstra 
dan Renja SKPD. Dokumen ini selanjutnya dijadikan sebagai rujukan utama dalam 
penyusunan rancangan RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang kabupaten/
kota.

Pengertian Sinkronisasi
Dalam kamus istilah sinkronisasi digunakan dalam beberapa pengertian diantaranya 
menyinkronkan, penyerentakan, mengkoordinasikan, semua unsur departemen 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, dan integrasi (Kamus Bahasa Indonesia.org). 
Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyeserasian berbagai elemen atau unsur 
sebuah sistem dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif 
dan efisien. Sinkronisasi perencanaan adalah penyelarasan rencana pembangunan 
dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang telah ada dan 
dokumen rencana pembangunan lain dalam rangka optimalisasi serta harmonisasi 
pembangunan. Sinkronisasi dalam konteks perencanaan pembangunan diperlukan 
untuk menselaraskan aktivitas perencanaan dengan kebijakan dan strategi yang 
telah ditetapkan. Istilah sinkronisasi digunakan dalam menjelaskan tentang konsep 
dan pendekatan sistem dan dalam perkembangannya digunakan dalam berbagai 
bidang. Dalam pendekatan sistem memandang bahwa dimana keseluruhan aktifitas 
perencanaan memiliki unsur-unsur yang saling berinteraksi dalam rangka pencapaian 
tujuan 

Sinkronisasi dilakukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data atau 
informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan sehingga setiap bidang pengembangan 
dapat menyesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Masing-masing sektor 
pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur umumya berdiri 

Bahan Bacaan 

6.1
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independen sebagai bidang kajian atau sektor pengembangan. Setiap sektor memiliki 
karakteristik tersendiri dan prosesnya berjalan secara independen khususnya dalam 
menentukan sasaran, strategi dan programnya. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi 
maka perlu dilakukan sinkronisasi agar dapat dikendalikan dan diarahkan untuk 
pencapaian tujuan dan hasil secara optimal.

Manfaat Sinkronisasi
Maksud dari kegiatan sinkronisasi agar substansi yang diatur dalam produk perencanaan 
tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan mudah 
dilaksanakan muatannya. Sinkronisasi mendorong terciptanya keterpaduan program 
antara dinas atau SKPD terkait di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat provinsi. 
Pentingya pemahaman terhadap perspektif pengembangan wilayah dengan 
mengintegrasikan peran sektoral sebagai alat untuk mempercepat pertumbuhan, 
pengentasan kemiskinan serta optimalisasi sumber daya secara berkelanjutan. 

Sinkronisasi ini juga dapat membahas secara intensif dengan berbagai pemangku 
kepentingan beberapa alternatif upaya mengatasi kemungkinan terjadinya deadlock 
dalam proses persetujuan substansi, diantaranya sinkronisasi jadual antara penyusunan 
Raperda RTRW, lintas wilayah, penetapan kriteria solusi permasalahan titik kritis, dan 
proses pemeriksaan berkas persetujuan substansi tata ruang harus memiliki durasi yang 
jelas. Selain itu, diusulkan berbagai upaya seperti matrikulasi internal bidang antara 
sub bidang bimbingan teknis dan Sub Bidang non-bimbingan teknis untuk mengatasi 
kesenjangan, pengalaman dan pelibatan SKPD dalam mengawasi pelaksanaan program 
pembangunan. 

Sinkronisasi di sisi lain dapat menjembatani persoalan klasik dimana daerah masih 
mengedepankan “daftar keinginan” kelompok tertentu dibanding “daftar kebutuhan 
yang nyata bagi masyarakat”. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antarsektor, serta 
keterbatasan kemampuan finansial (anggaran) menjadi kendala yang mendasar dalam 
pembangunan di daerah.

Sinkronisasi diperlukan untuk mengelola program dan kegiatan pembangunan 
sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang diarahkan untuk memanfaatkan potensi, 
sekaligus sebagai alat untuk memecahkan persoalan peningkatan kualitas pelayanan, 
kesejahteraan dan pengembangan wilayah. Salah satunya menyangkut persoalan 
mendasar terkait pengembangan wilayah terpadu, tidak hanya menyangkut penyediaan 
infrastruktur dasar, sebagaimana yang banyak dirumuskan oleh SKPD dan cenderung 
masih merefleksikan orientasi pembangunan daerah. Melainkan aspek keterkaitan 
antarwilayah, askes pasar, pertumbuhan ekonomi, kewenangan, dan perubahan sosial--
politik yang terjadi.

Misalnya beberapa daerah kepulauan yang masih menghadapi kendala 
pembangunan wilayah yang belum merata, kualitas infrastruktur, terutama disebabkan 
oleh minimnya sarana dan prasarana transportasi baik itu pada pulau-pulau masih 
mengalami keterisolasian dan aksesibilitas kecil, maupun pulau-pulau besar. Sehingga 
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diharapkan melalui sinkronisasi program pengembangan infrastruktur ini dapat 
memberikan solusi bagi setiap permasalahan di daerah tertinggal.

Ruang Lingkup Sinkronisasi
Secara umum sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan daerah dilakukan 
dengan dua cara, yaitu;

Sinkronisasi Vertikal1. ; dilakukan dengan menselaraskan proses dan produk 
perencanaan dengan melihat keterkaitan dengan hirarki peraturan atau arah 
kebijakan pembangunan yang berlaku dan tidak saling bertentangan satu 
dengan yang lainnya. Misalnya; penyusunan rencana pembangunan desa (RPJM 
Desa) mempertimbangkan kebijakan atau dokumen rencana pembangunan di 
tingkat kabupaten/kota (RPJM Kabupaten/kota). 

Sinkronisasi Horisontal2. ; dilakukan dengan menselaraskan proses dan produk 
perencanaan dengan melihat pada kebijakan dan rencana pembangunan yang 
sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Misalnya penyusunan 
Renstra SKPD dalam bidang tertentu dengan bidang lainnya yang setara.

Sinkronisasi dalam Forum SKPD
Forum SKPD menjadi wahana untuk menselaraskan fungsi dan tugas pelayanan 
SKPD dengan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan daerah 
serta kerangka pendanaan daerah. Substasi pembahasan dalam Forum SKPD harus 
menunjukkan kesesuaian dengan arah kebijakan pemerintah, agenda SKPD, rencana 
resmi daerah (Renstra dan Renja SKPD). Memberikan informasi kepada pemangku 
kepentingan baik tentang keterpaduan dan keselarasan visi dan misi SKPD, program 
prioritas, usulan kegiatan serta keluaran (output), sumber pendanaan indikatif dengan 
rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD). Dalam rangka mendorong 
pemahaman yang sama tentang substansi program serta keselarasan dengan 
visi dan misi KDH, SKPD melakukan penelaahan dengan melibatkan pemangku 
kepentingan lain dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis pelayanan 
SKPD khususnya hasil perencanaan yang telah disusun di setiap unit kerja dengan 
mempertimbangkan berbagai faktor penentu (sektor, lintas sektor dan kewilayahan) 
dengan mangakomodasikan aspirasi pemangku kepentingan serta tolak ukur yang 
selaras dengan kebijakan daerah.

Setiap SKPD akan menentukan jenis dan kualitas pelayanan yang akan diberikan 
dalam program dan kegiatan prioritas yang harus melalui proses pembahasan dan 
musyawarah yang melibatkan berbagai pihak agar secara substansi benar-benar sesuai 
dengan kebijakan daerah, kebutuhan masyarakat, terpadu, berkesinambungan dan 
mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, Forum SKPD 
akan menyepakati fokus dan prioritas dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan 
kebutuhan pelayanan, kapasitas kelembagaan, kegiatan prioritas daerah, dan keterkaitan 
dengan sektor lainnya.
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Disamping itu, sinkronisasi program atau kegiatan, Forum SKPD membahas juga 
kerangka indikatif pendanaan yang dibutuhkan sesuai dengan karakteristik tugas pokok 
dan fungsi kelembagaan dan kemampuan daerah yang diintegrasikan dalam Renstra 
dan Renja SKPD yang dilengkapi dengan indikator serta target kinerja (outcome).

Fokus pembahasan substansi program atau kegiatan dalam Forum SKPD diarahkan 
untuk menemukan keterpaduan antarprogram atau antarunit kerja pemerintah daerah 
dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping 
itu, untuk membangun keserasian (harmonisasi) antarpemangku kepentingan dalam 
merealisasikan kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan konteks 
perubahan masyarakat, manajemen, komunikasi lintas pelaku, optimalisasi sumber 
daya serta efisiensi pendanaan. Forum SKPD menjadi bagian penting dari sebuah 
proses dialogis-interaksi multistakholders dalam mendorong perencanaan daerah secara 
komprehensif, aspiratif dan terintegrasi dengan perencanaan pemerintah daerah yang 
disusun oleh Bappeda, mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, 
dan membantu kabupaten/kota (daerah/region) untuk menemukan dan mendifinisikan 
kembali isu-isu pokok pelayanan yang dihadapi daerah. Dengan demikian, Forum SKPD 
diharapkan dapat mendorong keterlibatan masarakat, meningkatkan fungsi pengawasan, 
sinkronisasi program, keterpaduan dan memperkuat fungsi kelembagaan pemerintahan 
dan pelayanan publik. Berikut beberapa argumen pokok terhadap pengelolaan Forum 
SKPD untuk melihat dinamika kebutuhan pembangunan dan pola keterlibatan para 
pemangku kepentingan.

Mendorong Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah

Forum SKPD memberikan ruang bagi SKPD dan pemangku kepentingan lain untuk 
mengkaji sejauhmana Renstra dan Renja SKPD memiliki kesinambungan dengan 
kebijakan dan strategi pembangunan di atasnya seperti; RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 
Forum SKPD akan memberikan fokus penelaahan terhadap kapasitas dan kinerja 
organisasi terkait upaya peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
agar lebih terarah pada upaya memperkuat visi, misi, dan kelembagaan pembangunan 
daerah. Dimana Renstra dan Renja SKPD sebagai penjabaran lebih rinci dari visi 
dan misi SKPD secara komprehensif menjadi bagian tidak terpisahkan dari rencana 
pembangunan daerah baik dalam jangka pendek, jangka menengah atau jangka 
panjang. Oleh karena itu, Forum SKPD harus dikelola secara efektif dengan melibatkan 
berbagai pihak agar dihasilkan suatu kerangka kebijakan yang berkesinambungan 
dapat diterima semua pihak, tidak menimbulkan kerentanaan sosial, konflik dan 
memudahkan dalam implementasinya. Lebih dari itu Forum SKPD mengupayakan 
komitmen pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan yang 
telah disusun serta memastikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras 
dengan kebijakan daerah. Forum SKPD akan memudahkan pemangku kepentingan 
untuk mendiskusikan alternatif penyelesaian masalah, pengukuran target dan capaian 
kinerja SKPD, operasionalisasi substantif rencana pembangunan di atasnya lebih luas, 
dan menampung aspirasi yang berkembang terhadap penyelenggaraan pelayanan 
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan demikian, Forum SKPD 
menjadi jembatan dalam menselaraskan antara kebijakan, strategi yang ditetapkan 
dalam rencana dan realitas dalam pelaksanaannya. 
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Sinkronisasi Substansi dengan Kebutuhan Pelayanan

Forum SKPD secara dinamis berkembang untuk memberikan ruang dialogis 
antarpemangku kepentingan terkait substansi penyelenggaraan pelayanan 
seuai tugas dan fungsinya masing-masing. Pelibatan para akademisi, profesional, 
tenaga ahli dan wakil masyarakat untuk mengkaji kesesuaian (sinkronisasi) dengan 
kebutuhan pelayanan berupa pengembangan sektor atau lintas sektor. Perencanaan 
sebagai masukan utama Forum SKPD perlu menegaskan substansi isi benar-benar 
melalui kajian program secara logis dan ilmiah sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya. Dengan demikian, perencanaan yang dihasilkan melalui Forum SKPD 
mengintegrasikan prinsip teknokratis--substantif yang harus sejalan dengan tugas 
dan fungsi kelembagaan agar program dan kegiatan yang disepakati relevan 
dengan isu-isu perubahan serta kebutuhan masyarakat. Menghindari penetapan 
prioritas program yang terlalu luas dan sulit diukur hasilnya karena tidak sebangun 
dengan kapasitas SKPD. Forum SKPD menjadi penting untuk melakukan sinkronisasi 
program dan kegiatan baik yang bersifat substansi bidang pengembangan, 
antarbidang, antarwilayah dan antarpemangku kepentingan. Menghindari tumpang 
tindih program dan kegiatan karena tidak mempertimbangkan posisi dan peran 
sektor lainnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Termasuk bagaimana 
masyarakat dan pemangku kepentingan lain dapat memberikan masukan serta 
berkontribusi terhadap pengembangan pelayanan secara terpadu. 

Menyepakati Prioritas Kebutuhan Masyarakat terhadap Pelayanan SKPD

Forum SKPD sebagai upaya membangun kesepakatan dan komitmen kelembagaan 
untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan masyarakat sebagai penegasan dari 
tugas dan fungsi dari setiap unit kerja, dinas atau badan di daerah. Forum SKPD 
selayaknya mendorong keterlibatan aktif semua kelompok masyarakat khususnya 
kelompok rentan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Kerapkali 
keterlibatan semua pemangku kepentingan khususnya kelompok masyarakat 
miskin menghadapi berbagai kendala dan terpinggirkan. Mereka sulit untuk terlibat 
dalam proses penentuan kebijakan pembangunan. Melalui forum SKPD, kelompok 
ini didorong untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan sesuai kebutuhan 
pelayanan yang ada di masing-masing SKPD. Masyarakat menjadi sasaran pelayanan 
yang membentuk sifat dari layanan yang diberikan SKPD sehingga akan memberikan 
dampak terhadap kualitas dan kinerjanya. Penerapan analisis kebutuhan dan 
pelibatan pemangku kepentingan dalam penentuan kebijakan dan operasionalisasi 
Forum SKPD perlu dibangun dengan mekanisme teknokratis, sehingga pelayanan 
berfungsi secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap 
harapan masyarakat harus didasarkan kaidah perencanaan teknis agar tidak terjadi 
kesalahan dalam menentukan jenis dan bentuk program yang digulirkan. Dengan 
demikian, partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam kerangka peningkatan kualitas 
pelayanan bukan pada akomodasi berbagai kepentingan yang mengaburkan peran 
SKPD sebagai perangkat pelayanan daerah.
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Sinkronisasi Program Kewilayahan
Sinkronisasi program kewilayahan menyangkut keselarasan dan harmonisasi 
kebijakan di tingkat kabupaten/kota dengan pola penataan ruang untuk 
membangun keterpaduan kewenangan wilayah dan antarsektor dalam rangka 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Proses sinkronisasi membantu tim 
perencana untuk menentukan batas kewenangan administratif dan otoritas wilayah 
yang tidak menimbulkan pembatasan pelayanan tetapi untuk mempermudah akses. 
Misalnya mendorong pemerintah daerah agar penyediaan lahan dan infrastruktur 
utama dalam zona pengembangan benar-benar telah diuji kelayakannya sesuai 
dengan pergerakan penduduk, distribusi ekonomi, keberlanjutan dan integrasi lintas 
sektor. Hal ini diperlukan dalam perencanaan agar program prioritas yang diusulkan 
mempertimbangkan tingkat kewenangan (struktur) di tingkat desa, kecamatan 
dan kabupaten/kota. Sinkronisasi kewilayahan untuk menghindari kesalahan dalam 
meletakkan tingkat kepentingan dan optimalisasi sumber daya yang akan dimobilisasi 
dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada dasarnya sinkronisasi merupakan upaya menselaraskan aktivitas program 
dan kegiatan terkait pengembangan kewilayah dan penyediaan infrastruktur. Hasil 
dari kegiatan sinkronisasi ini menjadi masukan usulan program jangka menengah dan 
tahunan, sesuai dengan indikasi program utama yang tertuang dalam RTRWN (PP No 
26 Tahun 2008). Oleh karena itu, sinkronisasi program dapat membantu SKPD untuk 
mendefinisikan ulang setiap usulan program yang lebih realistis dan strategis dalam 
kerangka pengembangan potensi dan solusi terhadap masalah di daerah. Sinkronisasi 
program kewilayahan dapat membantu pemerintah dalam menetapkan kebutuhan 
berdasarkan tata ruang dan keterpaduan kebijakan dalam pembangunan suatu kawasan 
secara terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan optimalisasi sumber 
daya di daerah.

Sinkronisasi Program Sektoral
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan (RPJPD dan RPJMD) dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan 
regular, Pemerintah daerah perlu melakukan sinkronisasi lintas sektor melalui 
penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) 
secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten 
hingga propinsi. 

Sinkronisasi program SKPD dilakukan dalam rangka membangun sinergisitas, 
keterpaduan dan harmonisasi. Dalam musrenbang akan dibahas berbagai isu terkait 
dengan pengintegrasian isu-isu pembangunan, koordinasi dan hubungan antarSKPD 
serta memberikan masukan dalam mereview  dokumen rancangan rencana 
pembangunan yang dirumuskan berdasarkan hasil kesepakatan dalam musrenbang 
dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program SKPD. 



mengelola
forum SKPD

seri pembangunan dan 
penguatan pemerintahan123

Tujuan kegiatan sektoral, yaitu :

Menselaraskan program atau kegiatan prioritas pembangunan yang diusulkan oleh kecamatan dengan •	
rancangan program satuan perangkat daerah (Renstra atau Renja SKPD).

Menetapkan program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dan diintegrasikan dalam Rencana •	
Kerja SKPD.

Menyesuaikan prioritas Renja SKPD dengan pagu dana SKPD yang termuat dalam program prioritas •	
pembangunan daerah.

Harmonisasi program terkait peran koordinasi para pemangku kepentingan dalam rangka efektivitas •	
pemanfaatan sumber daya dan alokasi anggaran dalam rangka penyempurnaan Renja SKPD.
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