
 
 
 

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SEKRETARIAT DAERAH  
 
 

Pemalang,   15 Agustus   2017 

 

Nomor : 050 /  2252 /Dinpermasdes. Kepada Yth. : 

Sifat  : Segera     Kepala Desa 

Lampiran : 1 (satu) Bendel    Se Kabupaten Pemalang      

Perihal : Pelaksanaan Musrenbangdes  ---------------------------------------- 

  ------------------------------------ Sdr. 

      ---------------------------------------- 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan dan dalam rangka 

pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa beserta regulasi turunannya, bahwa Pemerintah Desa 

diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 

sebagai rencana tahunan. 

Proses penyusunan dokumen rencana pembangunan 

tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan 

partisipasi masyarakat seluruh pelaku pembangunan, melalui 

suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan atau Musrenbang. Berkaitan dengan hal tersebut, 

dengan ini disampaikan beberapa ketentuan terkait pelaksanaan 

kegiatan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pemalang 

secara terkoordinatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 

untuk Perencanaan Tahun 2018 dan Daftar Usulan Perencanaan 

Tahun 2019, sebagai berikut : 

 

1. Agenda kegiatan penyusunan rencana pembangunan daerah 

pada tahun 2019 akan difokuskan  untuk  menyusun  RKPD  

Kabupaten  Pemalang  Tahun 2019 yang diawali dengan 

penyelenggaraan Musrenbang pada berbagai tingkatan, yaitu 

Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang 

Kabupaten. 

 

2. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan 

kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan 

RKPD yang menitik beratkan pada pembahasan untuk 



sinkronisasi program Pemerintah Kabupaten Pemalang dan 

masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. 

Pelaksanaan musrenbang desa Tahun 2017 dalam rangka 

penyusunan RKPDes Tahun 2018 dan Daftar Usulan RKPDes (DU 

RKPDes) Tahun 2019 dan rangkaiannya harus telah 

dilaksanakan sebelum Musrenbang Kecamatan. Adapun  

kalenderisasi kegiatan perencanaan tersebut di atas sebagaimana 

pada Lampiran I, sedangkan Teknis Pelaksanaan Musrenbangdes 

sebagaimana terlampir pada Lampiran II . 

 
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang tahun 2016 – 2021, tema 

pembangunan pada tahun 2019 adalah Peningkatan daya 

saing daerah, Pelayanan Publik dan Partisipasi 

Pembangunan menuju Pemalang berdaulat. Pada tahap ini 

pembangunan difokuskan pada peningkatan daya saing daerah 

melalui sektor unggulan, yang didukung dengan penyelenggaraan 

pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip good 

governance, pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya 

aparatur, peningkatan pelayanan publik terutama pelayanan 

dasar yang menunjang peningkatan kesejahteraan, kemudahan 

layanan baik perijinan maupun non perijinan yang mendorong 

investasi dan daya saing kabupaten Pemalang. Optimalisasi 

peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 

keterbukaan informasi publik dan optimalisasi teknologi 

informasi. 

 
4. Sejalan dengan tema pembangunan tahun 2019 tersebut di atas, 

dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sosial dasar, pengentasan masyarakat miskin, peningkatan 

ekonomi, pengembangan sektor wisata, pemberdayaan 

masyarakat dan pembangunan kawasan perdesaan guna 

mendukung percepatan peningkatan IPM di Kabupaten 

Pemalang, maka usulan prioritas kegiatan yang dibahas dalam 

musdes maupun musrenbangdes merujuk pada daftar kegiatan 

sebagaimana pada Lampiran III. 

 
5. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan validitas usulan serta 

sinkronisasi dengan tema pembangunan di atas, maka setelah 

pelaksanaan musrenbang desa agar dipastikan usulan kegiatan 

yang akan didanai dari APBdes (sesuai kewenangan desa) agar 

diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat Desa. Sedangkan usulan 

kegiatan yang diusulkan pendanaannya dari APBD (diluar 

kewenangan desa) agar diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan 

yaitu pada Minggu ke I sampai dengan minggu ke III bulan 

Januari  2018. 

 



6. Mempertimbangkan point-point  tersebut di atas, diminta kepada 

Saudara untuk segera melaksanakan tahapan kegiatan 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 

148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan 

Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme 

Musyawarah dalam Perencanaan Pembangunan Desa. 

 

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab. 

           
 

 

a.n. BUPATI PEMALANG 
Sekretaris Daerah  

 

 
 
 

             Drs. BUDHI RAHARDJO, MM 
          Pembina Utama Madya 

            NIP. 19590601 198803 1 007 
 
 

TEMBUSAN Kepada Yth.: 

1. Bupati Pemalang, sebagai laporan; 
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang; 

3. Kepala Dinpermades Kabupaten Pemalang; 
4. Camat se Kabupaten Pemalang; 
5. Kasubag Protokol dan TU pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jl. Surohadikusumo No. 1 Telp (0284) 321068 fax. 322229 Pemalang 52312 



Lampiran II:  Surat Bupati Pemalang. 
Nomor     :  050/ 2252 Dinpermasdes 
Tanggal   : 15 Agustus 2017 

 
TEKNIS PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  

 
A. TAHAPAN MUSYAWARAH DESA  
 

1. Dalam  rangka  penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan 
difasilitasi oleh Pemerintah Desa.  

 
2. Musyawarah Desa  diikuti  oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan  

Desa, dan unsur masyarakat  
 

3. Unsur masyarakat antara lain :  
a. Tokoh adat;  
b. Tokoh agama;  
c. Tokoh masyarakat;  
d. Tokoh pendidik;  
e. Perwakilan kelompok tani;  
f. Perwakilan kelompok nelayan;  
g. Perwakilan kelompok perajin;  
h. Perwakilan kelompok perempuan;  
i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan  
j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin  

 
4. Rencana kegiatan persiapan dalam Musyawarah Desa meliputi:  

- Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat  
- Kepanitiaan;  
- Jadwal kegiatan;  
- Tempat penyelenggaraan;  
- Sarana/prasarana pendukung;  
- Media pembahasan;  
- Peserta, undangan dan pendamping;  
- Pengolahan hasil Musyawarah Desa.  

5. Panitia  Musyawarah  Desa  dibentuk  dan  ditetapkan dengan Keputusan Ketua 
BPD. Panitia diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta 
dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (KPMD), unsur masyarakat, dan Perangkat Desa.  

6. Badan Permusyawaratan  Desa  menyampaikan surat  kepada  Pemerintah Desa 
perihal fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa meliputi :  
- Penyiapan bahan pembahasan berupa dokumen RPJM Desa; dan  
- Penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa.  

 
7. Musyawarah Desa dimulai dan dibuka oleh pimpinan musyawarah apabila daftar 

hadir telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah 
ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa.  

 
8. Dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKPDesa :  

- Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;  
- Mencermati sisa kegiatan yang tidak teralisasi pada RKP Desa;  
- Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan  
- Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang   

dibutuhkan.  
 

9. Hasil  kesepakatan  dalam  Musyawarah  Desa  yang  dituangkan  dalam  Berita 
Acara Musdes dilampiri catatan, laporan singkat Musdes, undangan dan daftar 
hadir.  



 
10. Berita  Acara  Musdes  yang  telah  ditandangani Ketua BPD, Kepala Desa dan 

wakil masyarakat menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun 
Rancangan RKP Desa  Tahun 2018 dan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2019.  
 
 

B. TAHAPAN PERSIAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKPDesa 2018 
 

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDesa) Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.  

 
2. Tim Penyusun berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 

(sebelas) orang yang terdiri dari :  
a. Kepala Desa selaku Pembina  
b. Sekretaris Desa selaku Ketua  

c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris  
d. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, 

KPMD, dan unsur masyarakat lainnya  
 

3. Dalam membentuk Tim Penyusun untuk mengikutsertakan wakil perempuan.  

4. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:  
a. Pencermatan pagu indikatif desa (ADD, DD, Bantuan Keuangan, bagi hasil 

pajak/retribusi daerah);  
b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa (Sumber APBN, APBD Provinsi, 

APBD Kabupaten dan Aspirasi Masyarakat melalui DPR, DPRD Prov dan DPRD 
Kab);  

c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa (Untuk rancangan RKPD Tahun 2018 
skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa pada kolom tahun 
2018 );  

d. Pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes Tahun 2017 ;  
e. Penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2018;  
f. Penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2019. 

 
5. Tim penyusun dalam menyusun dokumen RKP Desa berpedoman pada :  

a. Hasil kesepakatan Musyawarah Desa;  
b. Pagu Indikatif Desa (PID);  
c. Pendapatan Asli Desa (PADesa);  
d. Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah 

kabupaten;  
e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;  
f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;  
g. Hasil pencermatan ulang realisasi kegiatan pada dokumen RKPDes Tahun 

2017.  
h. Hasil kesepakatan Kerjasama Desa termasuk dalam perencanaan 

Pembangunan Kawasan Perdesaan;  
i. Hasil kesepakatan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga.  
 

6. Penyusunan Rancangan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKPDesa) Tahun 2019 
dengan mengacu pada skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan 
desa pada matrik RPJMDesa kolom tahun 2019 termasuk usulan prioritas 
program dan kegiatan pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan 
Perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah 
Kabupaten.  

 
7. Usulan prioritas berdasarkan :  

a. Kemanfaatannya  yaitu  kegiatan yang penerima manfaatnya antar kawasan 

/ wilayah, karena bermanfaat besar dan pemanfaatnya antar wilayah.  
b. Peruntukan kawasan mendasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten 

Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031, yaitu bagi wilayah kecamatan daerah 



punggung (Watukumpul, Pulosari, Moga, Belik dan Warungpring) usulan 
kegiatan baik fisik maupun non fisik di utamakan untuk menunjang kawasan 
pertanian maupun aktifitas ekonomi yang menunjang pertanian serta 
penunjang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. 
Wilayah tengah (Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh dan Ampelgading) usulan 
kegiatan baik fisik maupun non fisik di utamakan untuk menunjang aktifitas 
ekonomi lokal sebagai kawasan penghubung daerah penghasil pertanian di 
kawasan punggung dan kawasan bawah, serta sarana dan prasarana 
kesehatan dan pendidikan. Sedangkan wilayah bawah (Pemalang, Taman, 
Petarukan, Comal dan Ulujami) usulan kegiatan baik fisik maupun non fisik 
diutamakan sebagai pendukung aktifitas perdagangan, jasa, industri kecil 
menengah serta penunjang sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.  

c. Keselarasan dengan tema kebijakan daerah. 
    Beberapa kegiatan yang direkomendasikan untuk diprioritaskan dalam 

RKPDes Tahun 2018 antara lain yang terkait dengan pengembangan 

ekonomi perdesaan, pendirian dan pengelolaan BUM Desa, 
pengembangan sektor wisata, pemugaran rumah tidak layak huni, 

jambanisasi, perpustakaan desa, pendidikan PAUD, pelayanan kesehatan 
masyarakat desa, peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan kawasan 
perdesaan terkait produk unggulan desa. 

d. Penyesuaian terhadap visi, misi dan kebijakan pembangunan desa. 
 

8. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian :  
a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;  
b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;  
c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja 

sama antar-Desa dan pihak ketiga;  
d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa 

sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten; dan  

e. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau 
unsur masyarakat Desa.  

 
9. Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan Tim Pelaksana Kegiatan Desa 

sesuai jenis rencana kegiatan yang meliputi sekurang-kurangnya :  
a. Ketua;  
b. Sekretaris;  
c. Bendahara; dan  
d. Anggota pelaksana.  
dan harus mengikutsertakan perempuan.  

 
10. Rancangan RKP Desa dilampiri data pendukung antara lain :  

a. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa pada RKPDesa Tahun 2018.  
b. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.  
c. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa).  
d. Pagu Indikatif Desa (PID).  
e. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa.  

Lampiran :  

 - Catatan dan Laporan  

 - Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa,  

 - Daftar hadir,  

 - Undangan Musrenbangdes  
f. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.  

Lampiran :  

- Daftar hadir.  

- Undangan.  
g. Matrik Rancangan RKP Desa.  
h. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun.  
i. Berita Acara Musdes RKP Desa.  

Lampiran :  



- Catatan dan Laporan.  

- Daftar hadir.  

- Undangan Musdes.  
j. Rencana Anggaran Biaya (RAB).  
k. Daftar Usulan Tim Pelaksana Kegiatan.  
l. Peta Desa dan Lokasi Rencana Kegiatan.  

m. Foto Pendukung :  

- Foto Kegiatan Musrenbangdes, Proses Penyusunan dan Musdes.  

- Foto Rencana Usulan Kegiatan dalam RKPDesa Tahun 2018.  

 

 
C. TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA  
 

1. Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbangdes RKP Desa Tahun 2018 :  

a. Kepala desa menetapkan panitia musyawarah perencanaan pembangunan 
desa (musrenbangdes);  

b. Panitia musrenbangdes dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. Panitia diketuai oleh Sekretaris Desa serta dibantu oleh Perangkat Desa 
lainnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat;  

c. Panitia musrenbangdes menyusun jadwal dan agenda musrenbang desa;  
d. Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda dan tempat 

musrenbang desa sebelum kegiatan dilakukan, agar dapat diketahui dan 
diikuti peserta;  

e. Pendaftaran dan atau mengundang calon peserta musrenbangdesa;  
f. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk 

musrenbangdesa.  
 

2. Peserta Musrenbang Desa antara lain :  
a. Perangkat Desa  
b. Badan Permusyawaratan Desa,  
c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,  
d. Unsur Masyarakat :  

- tokoh adat;  

- tokoh agama;  

- tokoh masyarakat;  

- tokoh pendidik;  

- perwakilan kelompok tani;  

- perwakilan kelompok nelayan;  

- perwakilan kelompok perajin;  

- perwakilan kelompok perempuan;  

- perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan  

- perwakilan kelompok masyarakat miskin  

3. Pemaparan-pemaparan sebagai masukan untuk musyawarah :  
a. Pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan tahun 

rencana (2018) serta hasil evaluasi pembangunan tahun lalu (2016) dan 
tahun berjalan (2017);  

b. Penjelasan oleh tim kecamatan tentang informasi mengenai perkiraan pagu 
indikatif desa tahun 2018 atau perkiraan program dan kegiatan 
pembangunan yang masuk ke desa;  

c. Pemaparan Kepala Desa mengenai : (1) Hasil evaluasi RKPDesa tahun yang 
lalu (Tahun 2016); (2) Rancangan Awal RKPDesa Tahun 2017; (3) Rancangan 
Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2018;  

d. Pemaparan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang 
disampaikan dari beberapa perwakilan unsur peserta.  

e. Pemaparan hasil masukan terhadap rancangan awal RKP-Desa berdasarkan 
hasil prioritas masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa;  

f. Pemilahan kegiatan berdasarkan : 1) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri 
di tingkat desa, 2) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Organiasasi 



Perangkat Daerah (OPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang tahunan 
kecamatan, dan 3) kegiatan yang akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi; 

g. Penetapan prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai 
dengan potensi serta permasalahan di desa yang akan diajukan untuk 
dibahas pada musrenbangcam dengan komposisi 1 kegiatan fisik, 1 
kegiatan non fisik (sosial/ekonomi) yang selaras dengan pencapaian visi 
misi pemerintah kabupaten, khusus untuk kegiatan ekonomi tidak 
diperkenankan usulan kegiatan bantuan modal.  

h. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan 
dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan masing-
masing.  

i. Perumusan pokok-pokok penting hasil pemaparan serta tanggapan oleh tim 
kecamatan oleh Sekretaris Desa.  

4. Musyawarah penyepakatan prioritas masalah serta kebutuhan yang ada di desa 
melalui proses sebagai berikut :  
a. Permasalah yang ada di desa dipilah berdasarkan :  
b. Permasalahan yang dapat ditanggulangi melalui program dan kegiatan yang 

dapat dibiayai oleh APBDes,  
c. Permasalahan yang akan dibawa ke forum musrenbangcam,  
d. Permasalahan yang Akan diusulkan ke tingkat yang lebih tinggi.  
e. Prioritas usulan desa yang dibawa ke forum musrenbangcam harus sesuai 

dengan tema Pembangunan Kabupaten Tahun 2019 dan tipologi kawasan 
sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031.  

f. Pemilahan tersebut menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal Daftar 
Usulan RKPDesa menjadi Rancangan Daftar Usulan RKP-Desa dengan 
mempertimbangkan tema pembangunan kabupaten tahun 2019.  

g. Rancangan RKPDesa yang telah disepakati bersama dituangkan dalam Berita 
Acara Musrenbangdes.  

 
5. Musyawarah penentuan tim delegasi desa dengan proses sebagai berikut :  

a. Penyampaian/penyepakatan kriteria tim delegasi desa. 
b. Penentuan calon delegasi desa pada Musrenbangcam dari peserta musrenbang 

desa.  
c. Penyampaian/penyepakatan mandat yang diberikan kepada tim delegasi.  
 

6. Keluaran :  
a. Dokumen Rancangan akhir RKPDes Tahun 2018 baik narasi maupun matrik.  

- Prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh swadaya, 
dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan desa yang bersifat khusus, 
APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN;  

- Prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan untuk dilaksanakan melalui 
organisasi pemerintah daerah.  

b. Dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2018.  
c. Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2019.  
d. Notulensi dan Berita Acara pelaksanaan Musrenbang Desa.  
e. Daftar nama 6 (enam) orang delegasi yang ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Desa.  
 

7. Agenda pelaksanaan Musrenbang Desa  
a. Registrasi / pendaftaran peserta;  
b. Pembukaan;  
c. Laporan Penyelenggaraan dari Ketua Panitia;  
d. Pemaparan Narasumber oleh Kepala Desa dan narasumber lain yang hadir dari 

unsur anggota DPRD, OPD/UPTD terkait, Camat dan aparat kecamatan, 
kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa;  

e. Tanya jawab dari peserta musyawarah dan tanggapan-tanggapan dari 
narasumber;  

f. Diskusi untuk menyepakati Rancangan RKPDesa Tahun 2018;  
g. Diskusi untuk menyepakati Daftar Usulan RKPDesa Tahun 2019;  



h. Pembacaan Notulensi dan Kesimpulan (perumusan hasil musyawarah oleh 
Sekretaris Desa);  

i. Penandatanganan Berita Acara Musrenbangdes oleh wakil peserta sesuai 
unsurnya;  

j. Penutup.  
 
 
 

Pemalang,    15    Agustus 2017.  
a.n. BUPATI PEMALANG 

Sekretaris Daerah 
 
 
 

Drs. BUDHI RAHARDJO, MM 

     Pembina Utama Muda 
NIP. 19590601 198803 1007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


