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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan adalah sebuah proses perubahan yang menjadi barometer 

kemajuan dan perkembangan suatu wilayah atau negara yang mencakup berbagai 

perubahan mendasar atas struktur sosial sikap-sikap masyarakat dan institusi-

institusi nasional, disamping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, perimbangan 

anggaran dan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan. Pembangunan memang 

sangat dibutuhkan dalam segala bidang untuk mencapai tujuan yang diharapkan 

demi kemajuan suatu wilayah atau negara yang sedang berkembang agar dapat 

bersaing dengan wilayah atau negara lainnya. 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (4) 

menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk : 

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan 

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, 

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan 

daerah. 

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencana, penganggaran 

pelaksanaan dan pengawasan. 

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 
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5. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Undang – Undang tersebut secara jelas manyatakan bahwa salah satu 

tujuan dari sistem perencanaan pembangunan adalah dapat mengoptimalkan 

partisipasi masyarakat dan menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara 

efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.   

Salah satu daerah yang giat melakukan pembangunan adalah kabupaten 

Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah kabupaten yang 

terletak di pantai timur pulau sumatera dengan luas daratan 11.605,97 km
2
 dan 

perairan 7.207 km
2
 dengan penduduk lebih kurang 633.354 jiwa yang terdiri dari 

berbagai etnis.Kabupaten Indragiri Hilir memiliki sebanyak 20 kecamatan dan 

195 desa/kelurahan.Kecamatan Tembilahan Hulu merupakan kecamatan yang 

turut melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan.Pelaksanaan perencanaan 

pembangunan ini dilakukan berdasarkan landasan hukum yakni Peraturan Bupati 

Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah. 

Pelaksanaan pembangunan disusun atas dasar Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan atau yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang sebagai wujud 

untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna, sesuai 

yang diamanatkan dalam Undang - Undang. 
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Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dilakukan setiap tahun 

sebelum memasuki anggaran tahun berikutnya.Musrenbang Kabupaten/Kota 

diawali dengan terlebih dahulu musrenbang pada tingkat desa dan selanjutnya 

tingkat kecamatan. Data usulan dari semua Desa/Kelurahan yang telah terkumpul, 

akan digodok dan dimusyawarahkan di tingkat kecamatan, hasil musyawarah 

kecamatan ini dituangkan dalam satu dokumen berupa daftar usulan kegiatan 

kecamatan yang selanjutnya akan diusulkan pada Musrenbang tingkat 

Kabupaten/Kota. 

Musrenbang Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2016 di Kabupaten 

Indragiri Hilir dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2016.Kegiatan Musrenbang 

tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Tembilahan Hulu.Masalah yang 

penulis temui saat melakukan survei ialah kurang memadainya tempat 

pelaksanaan kegiatan musrenbang yang mana hanya mampu menampung sekitar 

50 orang dengan fasilitas yang juga kurang memadai.Hal tersebut terbukti juga 

dengan pengakuan salah seorang peserta Musrenbang sebagai berikut. 

“Ruangan pertemuan panas dan sempit sedangkan orang yang hadir 

dalam musrenbang kecamatan ini banyak”   

Selain itu dalam pembentukan panitia penyelenggara kegiatan musrenbang 

tidak melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Pada saat kegiatan Musrenbang dilakukan pun masih kurangnya partisipasi 

mayarakat yang mana hanya dihadiri oleh pihak – pihak dari dinas/instansi 

pemerintah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 1.1 Daftar Hadir Peserta Musrenbang Kecamatan Tembilahan Hulu  

Tahun 2016 

No. Delegasi/Partisipan Jumlah 

1 Unsur Kecamatan 11 orang 

2 BAPPEDA 1 orang 

3 Anggota DPRD 2 orang 

4 Perangkat Kelurahan/Desa 6 orang 

5 Dinas/Upt.Kecamatan/Lembaga Pemerintah 30 orang 

6 LSM - 

7 Kelompok Sektoral - 

8 Kelompok Perempuan - 

9 Pengusaha Lokal - 

Jumlah 50 orang 

Sumber : Berita acara Musrenbang Kec. Tembilahan Hulu 11 Februari 2016 

Widya P. Setyanto (2010:11) menyebutkan bahwa Musrenbang kecamatan 

akan lebih ideal apabila diikuti oleh komponen masyarakat (individu/kelompok) 

yang terdiri atas : 

a. Keterwakilan wilayah oleh Tim Delegasi Desa/ Kelurahan 

b. Anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) yang 

bersangkutan 

c. Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat yang 

mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bersangkutan 

d. Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh 

adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kelompok marjinal) 
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e. Perwakilan pelaku usaha di wilayah kecamatan yang bersangkutan yang 

didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumber daya lokal. 

Kurangnya pasrtisipasi dari kaum perempuan masih menjadi masalah 

dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan Hulu Kabupaten Indragiri 

Hilir karena untuk mendukung proses partisipasi peremupuan, usahakan kehadiran 

30 persen perempuan dalam Musrenbang (Widya P, 2008:7) sedangkan kehadiran 

perempuan pada saatkegiatan Musrenbang dilaksanakan hanya ada sebanyak 12 

orang. Hal tersebut terbukti dari pengakuan panitia penyelenggara Musrenbang 

Kecamatan Tembilahan Hulu berikut. 

“Untuk kehadiran itu, semua peserta Musrenbang ada 50 orang yang 

hadir. Yang hadir laki – laki ada sebanyak 35 orang sedangkan 

perempuan ada sebanyak 12 orang.” 

Kegiatan Musrenbang seringkali belum mencerminkan semangat 

musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis.Belum dapat menjadi ajang 

yang bersahabat bagi warga masyarakat terutama kelompok miskin dan 

perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya. Seperti diketahui 

dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik Pasal 25 Butir (a) menyatakan bahwa “setiap warga negara harus 

mempunyai hak dan kesempatan,tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam 

pelaksanaan urusan pemerintahan,baik secara langsung maupun melalui wakil-

wakil yang dipilih secara bebas”. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa, “masyarakat 

berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka 

penyiapan atau pembahasan rangcangan Perda”.  
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Secara umum penyelenggaraan Musrenbang kecamatan ditujukan untuk 

menampung aspirasi dan masukan kegiatan pembangunan dari masyarakat di 

tingkat wilayah yang diselaraskan.Salah satu tujuan Musrenbang Kecamatan ialah 

menyepakati prioritas program /kegiatan pembangunan diwilayah kecamatan yang 

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Kecamatan. Terdapat kejanggalan 

dalam pelaksanaan Musrenbang  tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu kabupaten 

Indragiri Hilir Tahun 2016 yaitu tidak ada prioritas kegiatan usulan yang akan 

dilaksanakan. Dibawah ini disajikanTabel 1.3merupakan program – program  

pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan tahun 2016. 

Tabel 1.2 Hasil Musrenbang Kecamatan Tembilahan Hulu Tahun 2016 

No. Program 

Pembangunan 

Hasil Musrenbang 

Volume Lokasi 
Keterangan 

Prioritas 

1 Bantuan dana 

Pembnagunan 

Gedung 

- Gedung 

Rektorat 

- Gedung 

Ruang 

Kuliah 

 

 

 

1 Unit 

 

4 Unit Ruang 

Kuliah 2 Lantai 

STAI  

AULIA- 

URRASYIDIN 

 

2 Renovasi Pasar  4000 x 40 M Desa Sialang 

Panjang 

 

3 Pembuatan 

Posyandu 

100 x 8 M Desa Sungai 

Intan dan 

Pekan Kamis 

 

4 Pembangunan 

Jerambah Beton 

Kelurahan/Desa 

50 x 3 M Desa Pekan 

Kamis dan desa 

Sialang 

Panjang 

 

5 Pembuatan 

Drainase 

Kelurahan/Desa 

165 M Setiap 

Desa/Kelurahan 

 

6 Semenisasi Jalan  285 x 2 M Setiap 

Desa/Kelurahan 

 

  



 7 

7 Rehabilitas Berat 

WC Umum 

3 x 2 M Setiap 

Desa/Kelurahan 

 

8 Renovasi 

Puskesmas  

180 M Kelurahan 

Tembilahan 

Hulu dan 

Tembilahan 

Barat 

 

9 Bantuan Pembuatan 

Rumah Layak Huni 

5 x 7 M Setiap 

Desa/Kelurahan 

 

10 Pengadaan Tong 

Sampah 

50 Buah Kelurahan 

Tembilahan 

Barat 

 

11 Pembangunan Jalan 

antar 

Desa/Kelurahan  

4000 x 40 M Setiap 

Desa/Kelurahan 

 

12 Pembangunan 

Jembatan  

2 x 8 M Desa Pulau 

Palas 

 

13 Pengadaan Tiang 

Listik 

14 Tiang Setiap 

Desa/Kelurahan 

 

14 Pembuatan Sumur 

Bor 

2 Unit Desa Pulau 

Palas 

 

15 Bantuan Pompong 

dan Alat tangkap 

ikan 

5 Unit Kelurahan 

Tembilahan 

Barat 

 

16 Bantuan Bibit Ikan 

dan pembuatan 

kolam ikan 

1000 Bibit Desa Sungai 

Intan 

 

17 Bantuan Alat 

Pemadam 

Kebakaran 

1 Unit Kelurahan 

Tembilahan 

Hulu 

 

18 Pengadaan 

Kendaraan 

Perangkat 

Desa/Kelurahan 

50 Unit Setiap 

Desa/Kelurahan 

 

19 Pembangunan 

gedung PAUD 

Ruang Belajar 

3 Unit Ruang 

Kantor 1 Unit 

Desa Pekan 

Kamis 

 

20 Rehabilitasi Gedung 

Majelis Ta’lim 

10 x 6 M Desa Pulau 

Palas 

 

Sumber : Kantor Camat Tembilahan Hulu Tahun 2016 
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Berdasarkan permasalahan yang telah saya uraikan diatas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir “. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah : Bagaimana Pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tembilahan 

Hulu Kabupaten Indragiri Hilir ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :Untuk 

Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademik : 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik sebagai 

berikut : 

1) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan bagi Almamater dimana 

penulis menuntut ilmu; 

2) Menambah khasanah Ilmu Pengetahuan dan Kepustakaan. 
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b. Manfaat Praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi 

Pemerintah Daerah dalam hal Musrenbang di Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memberikan pemaparan yang lebih terarah dan sistematika, 

maka pembahasan ini akan disusun dengan sistem penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalambab ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut 

referensi-referensi dan buku-buku dengan permasalahan yang telah 

dibahas oleh peneliti. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini metode penelitian berisikan tentang jenis penelitian, 

lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, teknik pengukuran dan analisa. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, 

peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat 

penelitian dimana peneliti melakukan penelitian. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab Hasil Penelitian dan Pembahasan ini peneliti 

menjelaskan tentang hasil penelitian Analisis Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yang 

dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui 

maksud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang dua sub bab yaitu kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pembaca. 

DAFTAR PUSTAKA 


