Format 1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
Hasil Musrenbang Kecamatan
Kecamatan
Bidang

:
:

………………………
………………………

Rencana Tahun 2018
No.

Usulan

(1)

(2)

Lokasi
(3)

Volume

Kebutuhan
Dana

Sumber
Dana

(4)

(5)

(6)

SKPD
Pelaksana

Ket

(7)

(8)

Cara pengisian :
Kolom (1)

:

diisi sesuai urutan

Kolom (2)

:

diisi dengan uraian nama usulan sesuai dengan kamus usulan

Kolom (3)

:

diisi dengan lokasi kegiatan yang diusulkan dengan mencantumkan Nama Dusun/
Lingkungan dan Nama Desa/ Kelurahan
contoh:
- Ruas Jalan Wakul - Pagutan, Dusun Bun Dua Desa Jago
- Jalan Mawar Lingkungan Prayitna Kelurahan Prapen;
- Dusun Selebung Tengak Desa Selebung Rembiga; dsb

Kolom (4)

:

diisi sesuai dengan volume kegiatan yang diusulkan
contoh:
-

1.000 meter;
4 orang;
2 unit;
5 ekor; dsb

Kolom (5)

:

diisi dengan nilai rupiah kegiatan yang diusulkan

Kolom (6)

:

diisi dengan sumber dana kegiatan yang diusulkan (APBD Kabupaten, APBD Prov, APBN, atau
sumber pendanaan lainnya)

Kolom (7)

:

diisi dengan SKPD Pelaksana Kegiatan yang diusulkan sesuai Kamus Usulan

Kolom (8)

:

memuat alasan, informasi, atau hal-hal yang penting terkait kegiatan yang diusulkan

Format 2
BERITA ACARA
MUSRENBANG KECAMATAN …………………………
Pada hari ini ………….., tanggal …………………bulan ……….. Tahun Dua Ribu Enam Belas, telah
dilaksanakan Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 di Kecamatan ……………..Kabupaten
Lombok Tengah, yang dihadiri oleh delegasi desa dan tokoh masyarakat serta unsur lain
yang terkait di kecamatan.
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi selanjutnya seluruh peserta Musrenbang
Kecamatan menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi
keputusan akhir dari Musrenbang Kecamatan yaitu :
1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan menurut fungsi/SKPD
yang siap dibahas pada diskusi Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten yang akan
didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan lainnya;
2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti diskusi dimasing-masing Forum SKPD.
Demikian berita acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,
Camat ………………

Ketua Panitia Musrenbang
Kecamatan…………

(_______________)

(_____________________)

NIP.

Perwakilan Masyarakat
1. Nama Perwakilan 1

_____________________

2. Nama Perwakilan 2

_____________________

3. Nama Perwakilan 3

_____________________

4. Nama Perwakilan 4

_____________________

Format 3
DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI KECAMATAN / PESERTA
FORUM SKPD DAN MUSRENBANG KABUPATEN TAHUN 2017
Kecamatan : ...................................
Kabupaten : ...................................

NO

NAMA

1

2

ALAMAT
URAIAN/PENJELASAN
(dusun/Kampung/RT/RW)
3

4

Mengetahui,
Camat …………………………..

KET.
5

Format 4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kabupaten Lombok Tengah
Nama SKPD : …………….

lembar ……dari …...

Kode

Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan

Indikator
Kinerja
Program
/Kegiatan

(1)

(2)

(3)

Rencana Tahun ............ (tahun rencana)

Lokasi
(4)

target
capaian
kinerja
(5)

Kebutuhan
Dana/ pagu
indikatif

Sumber
Dana

(6)

(7)

Prakiraan Maju Rencana
Tahun .........
Catatan
target
Kebutuhan
Penting capaian
Dana/ pagu
kinerja
indikatif
(8)

(9)

Cara pengisian :
Kolom (1)

diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan.

Kolom (2)

diisi dengan uraian nama urusan pemerintahan daerah, uraian nama bidang urusan
pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, uraian
judul program yang direncanakan dan uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3)

diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra
SKPD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator Kinerja Program (outcome/hasil), adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali
rancu dengan indikator keluaran.
Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai
dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan
tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.
Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh
dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan
kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk
mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode Renstra SKPD yang
direncanakan sebagaimana tercantum dalam Renstra SKPD, atau yang telah disesuaikan
berdasarkan hasil evaluasi.
Isi indikator kinerja kegiatan (output/keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur
keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan
membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah
dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai
kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan
baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap
kegiatan yang bersumber dari Renstra SKPD berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis
dan sesuai dengan kebutuhan terkini.

(10)

Kolom (4)

diisi dengan lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5)

diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana.

Kolom (6)

diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan pada tahun
rencana.

Kolom (7)

diisi dengan objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang dapat
dijadikan sebagai sumber pendanaan program dan kegiatan.

Kolom (8)

diisi dengan catatan atas program/kegiatan yang diusulkan (program/ kegiatan lanjutan,
program/kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan, dsb).

Kolom (9)

diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan untuk prakiraan maju pada
tahun berikutnya sesudah tahun rencana

Kolom (10)

diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan prakiraan maju.

Format 5
BERITA ACARA
DISKUSI FORUM SKPD …………………………
Pada hari ini ………….., tanggal …………………bulan ……….. Tahun Dua Ribu Enam Belas, telah
dilaksanakan Diskusi Forum SKPD Tahun 2016 di Ruang Rapat …………- BAPPEDA
Kabupaten Lombok Tengah, yang dihadiri oleh delegasi kecamatan, tokoh masyarakat,
SKPD serta unsur lain yang terkait di Kabupaten Lombok Tengah.
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi selanjutnya seluruh peserta Diskusi Forum
SKPD menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi
keputusan akhir dari Diskusi Forum SKPD yaitu:
1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang siap dibahas pada Musrenbang
Kabupaten yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber pendanaan
lainnya;
2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten.
Demikian berita acara ini dibuat dan disyahkan dengan penuh tanggung jawab agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator
Forum SKPD Bidang…………

(_____________________)

Format 6

RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD: ……………………………

No.

Tujuan

1 Berisi tujuan yang
disepakati dalam
Renstra SKPD
masing-masing

Sasaran

Indikator Kinerja
Utama

Berisi sasaran yang
Mengacu kepada
disepakati dalam
indicator kinerja
Renstra SKPD masing- utama SKPD
masing

Target Capaian

Keterangan

Rencana target tahun
2018

CONTOH :

No.

Tujuan

1 Tujuan 1

Sasaran

Sasaran 1
Sasaran 2

Indikator Kinerja
Utama

Indikator 1.
Indikator 2.
Indikator dst
Indikator 1.
Indikator 2.
Indikator dst

Target Capaian

Persentase/Volume/
Persentase/Volume/
Persentase/Volume/
Persentase/Volume/
Persentase/Volume/
Persentase/Volume/

2 Tujuan 2, dst
KEPALA SKPD

( ………………………………..)

Keterangan

