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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum

antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana

pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan dimulai dari tingkat

desa/kelurahan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat

Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Dalam Musrenbang

Desa/Kelurahan diawali melalui penggalian gagasan ditingkat dusun yang bersifat

partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil

Murenbang desa/kelurahan ini menjadi masukan dalam Musrenabang tingkat

kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

(Musrenbang Kecamatan) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku

kepentingan ditingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan kegiatan prioritas

dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di

kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota

pada tahun berikutnya.

Musrenbang Kecamatan Dilaksanakan bertujuan untuk Membahas dan

menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan

menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang
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bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di

tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan

desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan

kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota.

Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam

Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakini Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Musrenbangda Kabupaten/Kota),

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom

(Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi

(Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional

(Musrenbangnas).

Dalam mengatur pelaksanaan Musrenbang ini, maka pemerintah telah

mengeluarkan berbagai macam peraturan antara lain yaitu dengan mengeluarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini

perencanaan pembangunan bersifat bottom up yang menekankan partisipasi dari

banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Keterlibatan dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan didaerah

dapat diwujudkan melalui suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang). Musrenbang itu sendiri adalah forum antar pelaku dalam rangka

menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
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Musrenbang juga menjadi wadah penyusunan dokumen rencana pembangunan

dan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku

pembangunan.

Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 di jelaskan

bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan

masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Kemudian dalam pasal 2 ayat 4 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN

adalah:

1. Mendukung kondisi 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 antar perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan

5. Menjamin  tercapainya  penggunaan  sumber  daya secara  efisien,  efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.
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Undang-undang   tersebut   juga   menjelaskan   empat   (4)   tahap   proses

perencanaan pembangunan, yakni:

1. Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan  rencana dilaksanakan  untuk menghasilkan

rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri

dari empat langkah. (1) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang

bersifat teknokratif,  menyeluruh,  dan terukur. (2) Masing-masing

instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan

berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

(3) Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana

pembangunan yang dihasilkan   masing-masing   jenjang   pemerintahan

melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan

penyelenggaraan musrenbang tingkat desa, musrenbang  tingkat

kecamatan,  musrenbang  tingkat kabupaten.   (4)   Penyusunan

rancangan   akhir   rencana   pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil

musrenbang kabupaten.

2. Penetapan Rencana

Penetapan  rencana  menjadi  produk  hukum  sehingga  mengikat

semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU ini, rencana

pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai PERDA,

rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai kepala

daerah.
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3. Pengendalian Pelaksanaan rencana Pembangunan

Dimaksudkan  untuk  menjamin  tercapainya  tujuan  dan  sasaran

pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan

koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh

pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala

Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pamantauan pelaksanaan

rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/satuan kerja

perangkat daerah sesuai denagn tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi Pelaksanaan rencana

Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara

sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk

menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini

dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum

dalam dokumen rencana pembangunan.

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendaliana dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah juga disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan

daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam beberapa peraturan

tersebut telah disinggung mengenai harus adanya partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan perencanaan pembangunan.
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Musrenbang Kecamatan tahun 2013 di Kecamatan Tempuling

dilaksanakan pada tangga 12 Februari 2013. Berdasarkan hasil observasi awal

penulis, terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan musrenbang tersebut,

yaitu ketika proses musrenbang tersebut dilaksanakan, daftar usulan yang akan

diusulkan kekabupaten sudah diprintout oleh pihak kecamatan, secara garis

besarnya daftar usulan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 daftar usulan kegiatan pembangunan Tahun 2013
No Bidang Urusan Jumlah
1 Pendidikan 42
2 Kesehatan 15
3 Pertanahan 1
4 Sosial 12
5 Tenaga Kerja 1
6 Kebudayaan 7
7 Pekerjaan Umum 103
8 Kepegawaian 4
9 Energi dan Sumber Daya Mineral 6
10 Perhubungan 7
11 Tata Ruang 1
12 Lingkungan Hidup 1
13 Kehutanan 4
14 Pemberdayaan Masyarakat Desa 5
15 Kesbangpol 3
16 Pencapil 5
17 Perkebunan/pertanian 47
18 Perikanan dan Kelautan 3

Total 267
Sumber : Kantor Camat Tempuling

Dalam proses pelaksanaan Musrenbang kecamatan Tempuling tidak ada

acara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-

sama/berkelompok dalam forum tersebut, ada kecenderungan bahwa usulan yang

diajukan kekabupaten merupakan rumusan pihak kecamatan berdasarkan daftar

usulan dari masing-masing kelurahan/desa dan dinas/instansi.
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Selain itu, musrenbang tersebut hanya dihadiri oleh pihak-pihak dari

dinas/instansi pemerintah, tidak ada satupun perwakilan dari pihak-pihak yang

lainnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Daftar Hadir Musrenbang Kecamatan Tempuling Tahun 2013
No Delegasi/partisipan Jumlah

1 Unsur Kecamatan 1 orang
2 Bappeda 1 orang
3 Anggota DPRD 1 orang
4 Perangkat kelurahan/Desa 6 orang
5 Dinas/Upt.Kecamatan/lembaga

pemerintah
47 orang

6 LSM -
7 Kelompok Sektoral -
8 Kelompok Perempuan -
9 Pengusaha Lokal -
Sumber: Berita Acara Musrenbang Kecamatan Tempuling 12 Februari 2013

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

Kecamatan akan lebih ideal apabila diikuti oleh kompenan 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. Orgnisasi 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)

e. Perwakilan pelaku usaha di wilayah kecamatan yang bersangkutan yang

didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal.
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Berdasarkan data-data yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan

bahwa masih kurangnya partisipasi dari para pelaku pembangunan dalam

pelaksanaan Muserenbang Kecamatan tersebut, terutama dari komponen-

kompenen masyarakat  dan lembaga non pemerintah, hal ini menimbulkan adanya

keecenderumgan bahwa penetapan prioritas pembangunan yang dilakukan di

Kecamatan Tempuling hanyalah merupakan keputusan dari aparatur pemerintah

tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat dan pihak pihak non pemerintah

lainnya yang dapat berakibat pada penetapan pembangunan yang tidak berpihak

kepada masyarakat. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian

terhadap pelaksanaan Musrenbag ini dengan judul “Suatu Analisa Terhadap

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tempuling Kab.

Indragiri Hilir Tahun 2013.”

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaiman pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Tempuling?

b. Apa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di

Kecamatan Tempuling?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di

Kecamatan Tempuling.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan di Kecamatan Tempuling.
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1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari dalam perkuliahan, sebagai

sarana latihan dalam melakukan penelitian dan dapat menambah

pengetahuan dan wawasan penulis.

b. Bagi Pustaka

Hasil tulisan dari penelitian ini dapat menambah koleksi buku di

pustaka dan dapat dijadikan referensi untuk penulisan karya ilmiah.

c. Bagi Instansi

Memberikan masukan kepada lembaga terkait agar lebih

mengoptimalkan partisipasi pelaku pembangunan dalam perencanaan

pembangunan.

d. Bagi Pelaku Pembangunan

Memeberikan informasi kepada pelaku pembangunan tentang

penting partispasi mereka dalam pelaksanaan Musrenbang untuk

menentukan prioritas pembangunan.
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1.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang,

permasalahan, penegasan  istilah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, bab ini mengemukakan secara rinci

studi pustaka yang berisi teori-teori yang mendukunmg

permasalahan, pandangan Islaam, hipotesis dan konsep

operasional.

Bab III : Metodologi Penelitian, bab ini terdiri dari tempat dan

waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan

sampel, teknik pengumpulan data serta anisa data.

Bab IV : Gambaran umum lokasi penelitian, bab ini terdiri dari

gambaran tentang Kabupaten Tembilahan, Kecamatan

Tempuling dan kantor Camat Tempuling.

Bab V : Hasil dan pembahasan penelitian, bab ini berisikan analisa

dari pelaksanaan musrenbang dan hambatan dalam

pelaksanaan tersebut.

Bab VI : Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil

Penelitian.


