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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) merupakan forum 

perencanaan program tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan bekerja 

sama dengan warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau usulan-usulan demi 

kemajuan pembangunan desa yang lebih baik. Agenda program tahunan ini  

diselenggarakan di Bulan Januari. Terkait dalam pelaksanaan proses pembangunan 

yang akan dilaksanakan, pemerintah harus tahu bagaimana yang seharusnya dilakukan 

dan masyarakat juga sebaliknya  harus tahu apa yang seharusnya dilakukan.  

Adapun ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan dimulai dari Desa hingga tingkat nasional. Sedangkan 

Musrenbang Desa sendiri berada di tingkat paling rendah yaitu Desa. Upaya tersebut 

dimaksudkan untuk mengambil kebijakan dalam penganggaran pembangunan Desa 

atau Kelurahan. 

Desa atau Kelurahan Kricak adalah salah satu kelurahan yang terdapat di Kota 

Yogyakarta, yang memiliki 13 RW dan 61 RT, di Desa atau Kelurahan Kricak salah 

satu Desa atau Kelurahan yang mempunyai kegiatan Musrenbang yang masih aktif, 

seperti kegiatan pemasangan paving block jalan, pengaspalan jalan, pembuatan portal 

dan lain-lain. Di Desa atau Kelurahan Kricak dalam melakukan perencanaan 

pembangunan daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Yogyakarta. 

Dalam proses perancangan data Musrenbang yang ada dari pihak RT dan RW di 

Kelurahan Kricak saat ini, untuk melakukan rekapitulasi usulan  atau  aspirasi tidak 

ada aturan untuk membuat format laporan usulan, hal itu mengakibatkan banyak yang 

melaporkan  usulan Musrenbang dengan bentuk hardcopy  atau  softcopy. Akibatnya 

banyak laporan-laporan lambat tersampaikan ke kantor Desa atau Kelurahan. 

Sebagian pihak RT dan RW dalam proses pengajuan usulan Musrenbang dan 

proses untuk mendapatkan usulan RW setempat harus datang ke kantor Desa atau 
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Kelurahan. Dalam proses tersebut masih terkendala dengan jarak antara lokasi RT dan 

RW cukup jauh dari kantor Desa atau Kelurahan, sehingga kinerja RT dan RW kurang 

efisien. Akibatnya banyak dari RT dan RW yang tidak melaporkan usulan Musrenbang 

dan tidak ada arsip untuk pihak RW setempat. 

Dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di Desa atau Kelurahan 

Kricak dibutuhkan sebuah media untuk menyelesaikan beberapa masalah yang ada di 

Desa atau Kelurahan Kricak. Solusi yang ditawarkan adalah sebuah website 

Musyawarah Perancanaan Pembangunan (Musrenbang). Dengan website tersebut, 

diharapkan pihak RT dan RW tidak lagi kesulitan dalam pengajuan usulan 

Musrenbang. Selain itu informasi data Musrenbang beserta komponen pendukungnya 

bisa diakses dengan lebih mudah. 

Oleh karena itu, dalam upaya penyampaian aspirasi masyarakat terdapat 

kesulitan untuk mengumpulkan dan menentukan usulan atau aspirasi mana saja yang 

harus diprioritaskan atau ditunda terlebih dahulu. Maka berdasarkan pemaparan latar 

belakang diatas, penulis mengangkat judul “Pengembangan Aplikasi Pengajuan 

Usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Berbasis Web Di 

Kelurahan Kricak Kota Yogyakarta”. Berdasarkan aplikasi ini, diharapkan pihak 

RT dan RW tidak lagi kesulitan dalam melaporkan data Musrenbang ke kantor Desa 

atau Kelurahan Kricak Yogyakarta. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka rumusan masalah yang di dapat adalah: 

1. Pihak RT dan RW untuk melakukan proses rekapitulasi data Musrenbang tidak 

ada aturan untuk membuat format laporan usulan, hal itu mengakibatkan banyak 

laporan usulan berbentuk hardcopy atau softcopy. Sehingga proses tersebut 

membuat kinerja RT dan RW menjadi kurang efektif..  

2. Proses penyampaian usulan Musrenbang dan Proses mendapatkan usulan RW 

setempat masih terkendala dengan jarak cukup jauh, sehingga kinerja RT dan 

RW kurang efisien. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan diatas maka dari itu 

penulis berinisiatif untuk merancang dan membuat aplikasi Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) berbasis Web berpotensi membantu RT atau RW untuk: 

1. Menyeragamkan format usulan Musrenbang. 

2. Membuat media penginput-an data di dalam sebuah web. 

3. Membuat fitur unduh data usulan Musrenbang masing-masing RW setempat. 

4. Membuat wadah penyampaian aspirasi masyarakat secara online. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari aplikasi Musrenbang berbasis Web dari pihak RT dan RW 

di Desa atau Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegal Rejo, Kota Yogyakarta sebagai 

berikut: 

1. Partisipasi masyarakat meningkat karena dengan adanya aplikasi Musrenbang 

masyarakat tidak lagi kesulitan dalam menyampaikan usulan dan aspirasi. 

2. Untuk menyampaikan usulan atau aspirasi tidak perlu ke kantor Desa atau 

Kelurahan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Menjelaskan latar belakang pemilihan tema, identifikasi masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Dilakukan oleh peneliti sebelumnya terkait konsep, rancangan yang berhubungan 

dengan tema penelitian. Juga mengenai teori-teori penunjang sebagai dasar dalam 

penelitian yang dilakukan.  

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

Menjelaskan metodologi yang digunakan pada penelitian serta membuat  

rancangan sistem agar dapat diimplementasikan sesuai harapan dengan mengacu pada 

teori-teori penunjang dan metode yang sudah dijelaskan di Bab II.  

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menjelaskan hasil yang diperoleh dari seluruh rangkaian kegiatan  penelitian, 

serta hasil pengujian terhadap implementasi sistem. Membahas  analisa keandalan 

sistem sesuai teori dan perancangan pada bab-bab  sebelumnya.  

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil  

penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.
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