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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional merupakan suatu rangkaian kegiatan yang

meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara dalam

melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-

Undang dasar 1945, yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial negara”.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh,

terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan

nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan menyetarakan

derajat negara dengan bangsa lain yang telah lebih dulu maju. Berbagai macam

prospek pembangunan telah dilakukan dari Orde Lama, Orde Baru hingga masa

Reformasi untuk terus mendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa kearah

yang lebih baik, dalam hal ini pembangunan nasional juga harus dimulai

dari,oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan diberbagai aspek kehidupan bangsa

yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.

Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian

serta keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat dalam hal

ini adalah pelaku utama dalam pembangunan, dan pemerintah berkewajiban

untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang
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pelaksanaan pembangunan nasional. Antara kegiatan masyarakat dan kegiatan

pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam

memajukan kehidupan masyarakat dan nasional pada umumnya.

Pada era Orde Baru, pemerintahan Soeharto menegaskan bahwa

kedaulatan dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian

dalam bidang sosial budaya. Tekad ini tidak akan bisa terwujud tanpa melakukan

upaya-upaya pembaruan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Pada

masa-masa sekarang ini juga proses pembangunan nasional terus digarap untuk

dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan.

Pendapatan perkapita negara juga meningkat dibandingkan dengan pada saat

masa Orde Lama.

Kesemuanya ini dicapai dalam rencana pembangunan nasional. Itulah

sebabnya di jaman Orde Lama kita memiliki rencana pembangunan lima tahun

dan kemudian memiliki pula Pembangunan Nasional Semesta Berencana

Delapan-Tahun (Bappenas). Di jaman Orde Baru kita mempunyai Rencana

Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I, Repelita II, Repelita III, Repelita IV,

Repelita V,dan Repelita VII (Bappenas).

Perlahan tapi pasti, partisipasi mulai ditumbuhkembangkan di negeri ini,

salah satu di antaranya melalui MUSRENBANG. Tujuannya adalah mengubah

paradigma lama dalam perencanaan pembangunan/kebijakan publik yang selalu

dari arah top down menjadi bottom up. Partisipasi masyarakat dalam

MUSRENBANG bukan hanya sekadar kehadiran sekelompok warga atau

masyarakat dalam proses MUSRENBANG saja. Dalam MUSRENBANG warga

didorong untuk terlibat pengambilan keputusan. MUSRENBANG bukan hanya
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alat, tetapi juga sebuah ruang publik yang menjamin bahwa setiap warga dijamin

memiliki hak dan kebebasan berpendapat serta terlibat dalam setiap pengambilan

keputusan. Lebih dari itu, MUSRENBANG dapat sangat bermanfaat untuk

membangun mutual trust, kebersamaan, kemitraan, dan penyelesaian masalah

yang tepat dan efektif.

Pasca tumbangnya rezim Orde Baru, bangsa Indonesia mengalami

euforia dengan bermacam-macam gagasan baru. Demi menyukseskan apa yang

kita sebut sebagai reformasi, maka diujicobakanlah konsep-konsep yang lebih

dulu sukses di negara-negara maju seperti desentralisasi, demokratisasi, good

governance dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan yang

baik (Good Governance) adalah dibukanya peluang bagi masyarakat dalam turut

serta dalam pengambilan keputusan pembangunan, termasuk aspek perencanaan.

Ruang yang disiapkan bagi keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan adalah MUSRENBANG yang dilaksanakan secara berjenjang

mulai dari desa sampai tingkat nasional.

Kegiatan MUSRENBANG tidak hanya menjadi wadah untuk menyusun

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. MUSRENBANG harus dipandang

sebagai suatu wadah yang dipersiapkan untuk menampung semua aspirasi dari

masyarakat dalam rangka memperoleh akses yang memadai dalam kebijakan

penganggaran pembangunan. Maka dari itu, baik proses maupun hasil yang

dicapai MUSRENBANG akan menentukan efektifitas penyaluran aspirasi dan

kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diperkenalkan tiga kutub

dalam perencanaan, yaitu Kutub perencanaan Politis, Perencanaan Teknokratis

dan Perencanaan Partisipatif. Berdasarkan pengalaman yang ada, diketahui

bahwa porsi penganggaran pemerintah sangat didominasi oleh hasil perencanaan

politis dan perencanaan teknokratis, sedangkan untuk hasil perencanaan

partisipatif (masyarakat) kurang mendapatkan porsi pendanaan.

MUSRENBANG hendaknya dapat dipandang sebagai wadah yang dipersiapkan

untuk melakukan upaya untuk mengharmonisasikan dan mensingkronisasikan ke

tiga kutub perencanaan tersebut, sehingga perencanaan partisipatif masyarakat

dapat turut mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.

Beberapa pakar dan praktisi berpendapat bahwa perencanaan partisipatif

dapat dijadikan sebagai teknik dan metode yang tepat sasaran untuk menganalisis

persoalan pembangunan sosial masyarakat di lingkungannya, karena

perencanaan partisipatif memiliki pendekatan yang partisipatif, transparan dan

aspiratif. Selain itu, dalam perencanaan partisipatif, orang luar yang biasanya

lebih aktif bekerja sendiri dengan bekal kemampuan dan keahliannya hanya

menjadi sebatas fasilitator atau pemandu saja, atau juga bisa dikatakan orang luar

tersebut tidak turut campur mulai dari awal perencanaan hingga sampai pada

hasil perencanaan.

Partisipatif merupakan sebuah data dasar atau rujukan yang didapatkan

untuk melakukan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan di

lingkungan masyarakat yang bersangkutan (dimana perencanaan partisipatif itu

diterapkan).



5

Perencanaan partisipatif menjadi pantas untuk dikembangkan sebagai

upaya untuk mendukung pergeseran perspektif pembangunan ke arah

desentralisasi, penganekaragaman lokal, dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan partisipatif lebih khusus digunakan untuk mengkaji persoalan yang

ada di daerah, akan tetapi juga harus melihat ciri dan cara kerjanya. Perencanaan

partisipatif dapat pula dilakukan untuk kepentingan umum yang berkaitan

dengan persoalan pembangunan masyarakat.

Meski banyak pihak sepakat bahwa pembangunan partisipatif atau

pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan sebuah keharusan,

namun istilah partisipasi itu sendiri masih dimaknai secara berbeda oleh orang

yang berbeda. Apalagi jika istilah itu digunakan dalam konteks atau setting yang

berbeda. Berbagai stakeholders di kota Malang, misalnya, dapat

berbeda jawabannya jika ditanyakan apakah proses pembangunan di kota

Malang, termasuk proses perencanaannya dapat dikategorikan partisipatif atau

belum. Jawaban dari mereka yang secara rutin mengikuti MUSRENBANG di

tingkat kelurahan atau mereka yang aktif di LPM kelurahan misalnya, dapat

berbeda dengan jawaban dari pihak birokrasi dan juga dapat berbeda dengan

jawaban dari kalangan LSM yang ada di Malang, kalangan dunia usaha, atau dari

kalangan akademisi. Ketiadaan kerangka definisi yang sama tentang konsep

pembangunan yang partisipatif ini membuat berbagai pihak yang

mendiskusikannya dapat terjebak pada debat yang tak berujung dan kerap kali

berakhir dengan kekecewaan, putus asa, frustasi. Ini disebabkan karena masing-

masing pihak mungkin menggunakan tolak ukur, pandangan, konsep, asumsi,

dan paradigma yang berbeda.
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Tujuan-tujuan dari perencanaan pembangunan akan dicapai melalui

perumusan dan pelaksanaan yang konsisten dan berdasarkan sistem prioritas

yang kritis. Namun, berhasil tidaknya suatu pencapaian tujuan-tujuan

pembangunan sangat memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat itu sendiri.

Tidak hanya dari pemerintah sebagai pengambil keputusan tertinggi, para

perencana, petugas pelaksana operasional, tetapi juga dari petani-petani, nelayan,

buruh, pedagang kecil, para pengusaha, dan lain sebagainya. Keterlibatan aktif

masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah,

strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah

(Tjokroamidjojo, 1995: 207)

Dalam sebuah perencanaan, paling sedikit suatu rencana haruslah peka

terhadap kepentingan-kepentingan di masyarakat, oleh karena itu dengan

demikian akan mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Rencana

pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan rasa solidaritas nasional dan

solidaritas sosial antar masyarakat. Keterlibatan aktif masyarakat dapat lebih

terlaksana apabila jika rencana pembangunan itu berorientasi pada kepentingan

masyarakat yang berlu diberikan perhatian lebih terhadap aspek keadilan  dan

pemerataan pembangunan. Masalah partisipasi dalam pembangunan adalah

masalah kesempatan untuk berproduksi dan menikmati pendapatan dari hasil

produksi. Rencana pembangunan seperti yang dijelaskan di atas dapat menjadi

stimulus dan bersifat menginspirasi terhadap ketertarikan masyarakat dalam

pembangunan. Karena dalam tujuan dan cara-cara perencanaan pembangunan ini

dilihat adanya arah dan prospek perkembangan kehidupan yang lebih baik di

masa kemudian.
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Dalam suatu pembangunan, tak lepas juga dari peranan dan fungsi media

massa sebagai penyebar informasi dan ide atau gagasan-gagasan baru kepada

masyarakat. Media massa dalam proses pembangunan ini dianggap memiliki

kekuasaan, keseragaman dan pengaruh langsung terhadap individu. Pada tingkat

makro, media massa modern sangat penting untuk pembangunan. Media massa

digunakan dalam komunikasi satu arah dan atas bawah oleh pemimpin

pembangunan untuk mempublikasikan inovasi-inovasi modern kepada publik.

Seperti halnya dalam pembangunan daerah melalui musrenbang ini peranan

media turut memberikan sumbangan terhadap kelancaran dalam pembangunan

daerah sehingga informasi atau gagasan-gagasan baru dapat diterima oleh

masyarakat luas. Oleh karena itu, informasi dianggap sebagai mata rantai yang

penting dalam pembangunan. Kualitas informasi yang tersedia dan sarana

publikasinya merupakan faktor utama dalam laju dan kelancaran pembangunan

(Schramm, dalam Harun, dkk 2011: 133).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian

ini yaitu; bagaimana difusi inovasi yang diberikan pihak Kelurahan Bunulrejo

dalam program MUSRENBANG agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam

pembangunan di daerahnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

yaitu untuk mendeskripsikan difusi inovasi yang diberikan pihak Kelurahan
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Bunulrejo agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah

melalui program MUSRENBANG.

D. Kegunaan Penelitian

D. 1 Kegunaan Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa

bidang ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang sebagai

referensi untuk penelitian mengenai difusi inovasi dalam program

pemerintah (Musrenbang) serta sebagai refrensi penelitian di bidang

eksploratif.

D. 2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan

ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang upaya-upaya yang

dilakukan pemerintah dalam sosialisasi MUSRENBANG demi

mensukseskan program pembangunan daerah, sehingga dapat

memberikan wawasan luas kepada masyarakat tentang upaya-upaya

pemerintah daerah.


