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11..  PPeennddaahhuulluuaann  

Isu yang paling menarik dibicarakan tahun belakangan ini mungkin Musrenbang, yang 

mempunyai arti Musyawarah Rencana Pembangunan. Dalam artian harfiah berarti 

musyawarah yang dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk 

merencanakan program pembangunan yang berbentuk fisik maupun non fisik. Menurut UU 

No.25 tahun 2004 penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di daerah 

adalah suatu mekanisme penentuan alokasi dan penggunaan sumberdaya anggaran publik 

dengan lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Hasil dari Musrenbang di daerah, 

tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang akan menjadi pedoman bagi 

penyusunan RAPBD. Sedangkan APBD yang merupakan salah satu bentuk sumber daya 

publik harus mencerminkan konsensus aspirasi publik.  

Namun demikian, meskipun ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan telah dijamin 

dan terbuka, tidak serta merta menjamin terciptanya partisipasi masyarakat yang optimal 

dalam memberikan warna bagi proses perencanaan pembangunan. Lebih jauh lagi, suara 

kelompok masyarakat marjinal, termasuk perempuan (kelompok-kelompok sektoral), belum 

dapat mempengaruhi proses dan output dari proses perencanaan tahunan tersebut. Banyak 

faktor yang mempengaruhi ketidak-optimalan partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan Musrenbang. Salah satu faktornya adalah ketiadaan panduan dalam 

peyelenggaran forum-forum perencanaan yang partisipatif dan inklusif bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam penyelenggaraan Musrenbang. Masyarakat tidak mengetahui tata cara 

untuk berperan dalam Musrenbang secara efektif. Pemerintah tidak menguasai dan tidak 

memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan fasilitasi Musrenbang yang inklusif. 

Kota Palu mungkin bukan satu-satunya kota/daerah yang mengalami kondisi semacam itu, 

saling klaim, dari penyelenggara Musrenbang (Pemerintah) bahwa sudah semaksimal 

mungkin melibatkan warga (partisipatif) jelas sudah dilakukan secara demokratis. Tetapi 

klaim juga berasal dari masyarakat, selama ini mereka jarang sekali dilibatkan dalam proses 

tersebut. Dari hanya mengundang tokoh-tokoh masyarakat (RT/RW), tanpa lagi melibatkan 

kelompok-kelompok sektoral sampai dengan pewaktuan yang tidak tepat. Kejenuhan yang 

memuncak karena usulan riel masyarakat tidak pernah terealisasi, juga merupakan klaim-

klaim yang sering terdengar. Putus asa yang kemudian menjadi pilihan, apakah Musrenbang 

harus ditiadakan atau memang ada mekanisme lain yang menggantikannya? Dan bagaimana 

dengan Kota Palu sendiri? 
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Dari kunjungan lapangan selama satu minggu di Kota Palu dengan melakukan diskusi 

terfokus dan wawancara terhadap berbagai pihak (Pemda, DPRD, LSM, Kelompok 

Masyarakat), memberikan gambaran bahwa pedoman tentang tatacara Musrenbang masih 

cukup terbatas difahami, baik dikalangan aparat Pemerintah Daerah maupun di kelompok 

masyarakat sendiri. Dalam hal pelaksanaannya? Masih relatif beragam dalam hal 

mempraktekkannya, padahal rujukannya masih kepada SEB.  

Potret dominan yang bisa ditangkap dari proses Musrenbang adalah adanya ”ketidakpastian” 

hasil-hasil Musrenbang bisa menjadi rujukan utama bagi Pemerintah dan DPRD untuk 

menyusun RAPBD sangat kuat sekali. Sehingga menimbulkan suatu sikap yang ekstrim di 

sebagian masyarakat dan LSM bahwa Musrenbang hampir tiada guna. Dari sisi pemerintah, 

Musrenbang masih dianggap perlu dilaksanakan, paling tidak bisa digunakan sebagai media 

komunikasi antar multi stakeholders di daerah.  

Untuk memberikan penilaian yang proporsional dan sekaligus masukan untuk perbaikan 

dalam melaksanakan Musrenbang, beberapa paparan di bawah ini bisa memberikan 

gambaran secara lebih utuh dan sekaligus menjadi bahan refleksi bagi semua pihak 

22..  MMeekkaanniissmmee  ddaann  TTaattaaccaarraa  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  MMuussrreennbbaanngg  

Dalam menyelenggarakan Musrenbang di Daerah, paling tidak ada hal penting yang harus 

diperhatikan, adalah adanya aturan main yang melandasinya. Secara umum praktek 

penyelenggaraan Musrenbang di Kota Palu merujuk kepada SE Bersama (Bappenas dan 

Depdagri), dengan disesuaikan kondisi setempat. Selain itu juga ada surat Edaran Walikota 

yang diterbitkan setiap tahun untuk menjadi pegangan bagi penyelenggaraan Musrenbang, 

sekalipun isi surat edaran tersebut hanya mengadopsi dari SEB. Dalam SEB tersebut, dimuat 

secara rinci mekanisme dan tatacara Musrenbang dari mulai Desa/Kelurahan, Kecamatan, 

Kab/Kota/Propinsi dan Musrenbang Nasional. Salah satu penyelenggara Musrenbang di 

Daerah yang dinyatakan secara eksplisit dalam UU No.25 adalah Bappeda. Bappeda sebagai 

penangungjawab secara keseluruhan rangkaian Musrenbang  yang dimulai dari Kelurahan, 

Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota, serta Musrenbang Propinsi.  

Pelaksanaan Musrenbang diawali dari pemerintahan yang paling bawah, dilanjutkan ke 

jenjang pemerintahan yang lebih tinggi. Proses Musrenbang Kelurahan/desa, diawali dengan 

rembug warga yang dilaksanakan di lingkup RW. Pelaksanaan rembug warga ini mengacu 

kepada surat edaran dari kelurahan. Lurah menyampaikan Surat edaran kepada RT/RW 

tentang rencana agenda Musrenbang Kelurahan, dan sekaligus memberikan kesempatan 

kepada RT/RW untuk melakukan rembug warga skala RT/RW.  
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Dalam rembug warga ini, dibahas mengenai situasi lingkungan dan rencana kegiatan yang 

akan dilakukan satu tahun kedepan. Usulan kegiatan yang sering muncul adalah usulan 

kegiatan bersifat fisik. Sementara usulan kegiatan yang strategis, seperti kebutuhan untuk 

kaum perempuan, pendidikan, kesehatan, jarang sekali mendapat perhatian.  

Pendanaan untuk penyelenggaraan rembug warga bersifat swadaya yang dikoordinir oleh 

Ketua RW.  Yang hadir dalam rembug warga ini, adalah tokoh masyarakat, para Ketua RT, 

kelompok sektoral (Perempuan, nelayan, kelompok miskin). Warga yang hadir cukup variatif, 

Sekalipun kelompok perempuan hadir dalam rembug warga tersebut, seringkali suaranya 

kalah oleh suara ”Bapak-Bapak’ yang berorientasi kepada usulan Fisik.  

Proses pelaksanaan rembug warga diawali pemberitahuan kepada warga, ada yang melalui 

surat dan ada yang melalui pengeras suara di Mesjid-Mesjid. Prosesnya Ketua RW sebagai 

pelaksana kegiatan memberikan paparan tentang kondisi lingkungan dan menyampaikan 

tawaran kepada warga hal-hal apa saja untuk dibahas dalam forum musyawarah. Masyarakat 

berembug dan melakukan kajian secara selintas tentang persoalan-persoalan 

kemasyarakatan yang ada di lingkungannya. Proses pengambilan keputusan dilaksanakan 

secara aklamasi dan sekaligus menyepakati usulan-usulan yang akan disampaikan dalam 

Musrenbang Kelurahan. 

Musrenbang Kelurahan dilaksanakan setelah rembug warga selesai dilaksanakan, yang 

diawali dengan proses kompilasi hasil-hasil rembug warga yang disampaikan sebagai bahan 

awal Musrenbang Kelurahan. Lurah sebagai pelaksana dan sekaligus fasilitator Musrenbang 

menyampaikan sekilas tentang rencana kerja satu tahun kedepan. Seluruh peserta diminta 

menanggapi dan memberikan komentar terhadap usulan hasil rembug warga, dengan 

demikian hampir dipastikan bahwa wakil warga yaitu para ketua RT/RW mengusulkan dan 

mempertahankan usulan dari komunitasnya.  

Lurah sebagai fasilitator merangkap sebagai penangungjawab tidak bisa memberikan 

kepastian usulan mana saja yang bisa disetujui dan mana yang ditolak. Demikian juga 

dengan Anggota DPRD yang tinggal di kelurahan bersangkutan yang ikut hadir dan menjadi 

nara sumber tidak bisa memberikan kepastian terhadap usulan kegiatan yang disepakati. 

Peran yang dilakukan hanya sebatas menampung usulan dari warga dan menyampaikan 

informasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Anggota DPRD bersikap demikian, karena 

”takut’ dituding tidak aspiratif, semuanya ditampung dan diusulkan kepada proses 

musrenbang lanjutan yaitu di Kecamatan.  

Tidak semua anggota DPRD datang ke Musrenbang Kecamatan, ada sebuah beban moral 

yang ditanggung oleh anggota DPRD tatkala berhadapan langsung dengan warga, seringkali 
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dituding tidak aspiratif dan ”tidak becus kerja”, hanya butuh pada saat menjelang Pemilu 

saja, dll. Alasan inilah yang terlontar pada saat FGD dengan Anggota DPRD. 

Musrenbang kecamatan dilaksanakan paska Musrenbang Kelurahan, dihadiri oleh aparatur 

desa dan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Lurah pada saat Musrenbang Keluarahan. 

Kepesertaan kelompok sektoral (perempuan, nelayan dan kelompok miskin) tidak hadir. 

Peserta lebih didominasi oleh aparat pemerintah, (Kelurahan, Kecamatan, SKPD). Anggota 

DPRD diundang untuk hadir, namun dipertimbangkan juga dengan kemampuan keuangan 

kecamatan. 

Prosesnya diawali dengan penyampaian paparan camat tentang kondisi kecamatan dan 

persoalan-persoalan fasilitas publik yang harus menjadi perhatian. Pemaparan dengan 

menggunakan audio visual (kasus Kecamatan Palu Utara) untuk membantu peserta agar 

betul-betul obyektif alam melakukan penilaian. Dengan demikian diharapkan keputusan yang 

disepakati berdasarkan kondisi obyektif di lapangan. 

Dalam prakteknya, cukup sulit bagi Camat mengambil keputusan untuk memutuskan 

kegiatan mana saja yang menjadi prioritas. Semua usulan ditampung dan disusun secara 

numerik untuk dimasukkan dalam usulan kecamatan yang akan dibahas dalam Musrenbang 

Kota.  

Musrenbang Kota dilaksanakan dalam dua tahap, diawali dengan koordinasi lintas sektor 

untuk mensinkronkan usulan antar SKPD dengan program prioritas tahunan yang telah 

disusun oleh Bappeda dengan merujuk kepada RPJMD. Tahapan inilah yang disebut sebagai 

Forum SKPD. Bappeda sebagai koordinator pelaksana melakukan verifikasi dari setiap usulan 

SKPD dengan menghadirkan LSM  sebagai pemberi komentar terhadap usulan SKPD. Hasil 

pembahasan hari pertama dibawa ke Forum yang lebih besar, untuk diekspose dan 

melakukan perangkingan berdasarkan prioritas program tahunan yang merujuk ke dokumen 

RPJMD.  

Pada saat pengambilan keputusan untuk menentukan program prioritas dan kegiatan, hanya 

sebatas perankingan, untuk keputusan akhirnya diserahkan ”Tim kecil” di Kota. Hal inilah 

yang menimbulkan ketidak pastian bagi masyarakat tentang efektifitas Musrenbang.  

Dari gambaran tadi, ada beberapa catatan bahwa; mekanisme Musrenbang merujuk ke SEB 

dengan beberapa variasi dalam implementasinya. Hal yang masih ”samar adalah pelaksanaan 

Forum SKPD.  Tidak ada pembedaan yang cukup tegas antara Forum SKPD dengan 

Musrenbang Kota, baik dari sisi peserta, agenda yang dibahas dan waktu pelaksanaannya. 

sehingga Forum SKPD kurang cukup dikenal dikalangan SKPD Kota Palu. 
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Forum SKPD yang diharapkan menjadi arena pertemuan antara spasial dan sektoral, tidak 

terjadi. Forum ini hanya menjadi arena sinkronisasi antar SKPD, sehingga usulan sektoral dari 

masyarakat, kurang mendapat respon yang memadai dari SKPD. Usulan dari warga yang 

difasilitasi oleh LSM, lebih sering diadvokasikan ke DPRD pada saat pembahasan RAPBD. 

Tidak jelasnya peran dari masing-masing aktor dalam Musrenbang, seperti Fasilitator, 

Moderator dan Nara Sumber. Dengan demikian, peran dari masing-masing aktor yang 

berperan sebagai fasilitator, nara sumber dan moderator menjadi tidak jelas. 

Kurang variatifnya alat bantu yang digunakan; dokumen rancangan RKPD disebarakan hanya 

dikalangan terbatas (SKPD), sementara kepada masyarakat disampaikan pada saat 

Musrenbang (Kota), tidak ada kesempatan bagi LSM dan unsur masyarakat untuk 

internalisasi lebih dalam.  

Tidak ada proses pengambilan keputusan yang disepakati bersama dari setiap jenjang 

Musrenbang. Tidak ada metode pengambilan keputusan disiapkan oleh penyelenggara. 

Sekalipun ada skoring dalam melakukan penilaian, tetapi selalu berkahir dengan ”kompromi” 

agar setiap wilayah mendapatkan usulan kegiatan. 

 

33..  MMeekkaanniissmmee  KKeetteerrlliibbaattaann  ddaann  PPeelliibbaattaann  MMaassyyaarraakkaatt  

ddaallaamm  MMuussrreennbbaanngg  

Konsep partisipasi sebagai sebuah pendekatan dalam program pembangunan masyarakat 

sebenarnya sudah muncul pada awal tahun 1980-an. Persoalannya adalah dalam 

pelaksanannya terjadi penyimpangan makna. Partisipasi hanya digunakan sebagai label 

terhadap peran serta masyarakat, tanpa menyentuh pada substansi peran serta itu sendiri.  

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan misalnya, cukup hanya dilihat 

pada kehadiran dan persetujuan atas segala keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Peran serta dalam proses politik, cukup berupa kampanye dan pemungutan suara. 

Apa sebenarnya pengertian partisipasi itu? Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi sbb: 

“Partisipasi adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, 

dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikutserta dalam 

mengevaluasinya.”(Upholf, 1992). 

5 



 

“Partisipasi adalah suatu proses di mana berbagai pelaku (stakeholders) dapat mempengaruhi 

serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan 

serta pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap mereka.” (Bank 

Dunia, 1994). 

Meskipun disadari bahwa dengan pendekatan ini, membutuhkan biaya yang besar dan 

lambatnya proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah juga merasakan manfaat dari 

munculnya partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi akan mendukung keberhasilan dari 

pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Kedua, memperoleh legitimasi dari masyarakat. Untuk 

itu, kemauan politik (political will) dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Ketiga, warga 

yang terlibat, terjadi peningkatan kapasitasnya. 

Implementasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kota Palu, 

masih dalam tataran formal dan terbatas hanya sebagai undangan dan bertugas sebagai 

pengusul kegiatan yang didasarkan kepada kebutuhan atau lebih sering keinginan.  

Di Kota Palu, keterlibatan masyarakat di berbagai level Musrenbang cukup variatif, baik dari 

sisi jumlah maupun kelompok sosial. Di rembug warga yang level RT/RW, pesertanya adalah 

tokoh masyarakat, para ketua RT, kelompok sektoral (Perempuan, kelompok Miskin, 

Nelayan). Mereka hadir karena diundang secara terbuka melalui pengeras suara di Mesjid-

mesjid. Ada juga yang diundang melalui surat yang disebarkan oleh Ketua RW.  

Di Musrenbang Kelurahan, peserta yang hadir adalah perwakilan warga yang sering diwakilii 

oleh Ketua RT/RW, atau tokoh masyarakat yang sudah dikenal dan terbiasa berhubungan 

dengan Kelurahan. Kehadiran Peserta dalam forum tersebut berdasarkan undangan yang 

dikeluarkan oleh Lurah setempat. Sementara untuk anggota DPRD yang hadir di even 

tersebut hanya yang berdomisili di Kelurahan yang bersangkutan. Pembatasan peserta ini 

dikarenakan dengan keterbatasan dana yang ada, dan kemampuan Lurah dalam mengelola 

sebuah pertemuan yang sangat terbatas.  

Musrenbang Kecamatan, praktis hanya menjadi miliknya aparatur pemerintah saja, kehadiran 

warga masyarakat dalam forum ini sudah sangat jarang, kecuali apabila ada yang punya 

inisiatif untuk hadir dari pihak warga tidak dilarang oleh penyelenggara (Camat).  

Peserta yang terlibat di Forum SKPD dan Musrenbang Kota masih tetap didominasi aparat 

pemerintah. Masyarakat tidak terlibat, hanya cukup diwakili oleh aparat Kecamatan. LSM 

yang terlibat dalam Forum SKPD dan Musrenbang Kota masih terbatas yang dikenal oleh 

Bappeda. Peran yang dilakukan oleh LSM, hanya sebatas memberikan komentar terhadap 

rancangan usulan SKPD. Tidak terlibat dalam memutuskan usulan, sehingga perannya baru 

sebatas memberikan komentar dan pertimbangan secara normatif.  
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Proses pelibatan masyarakat secara umum masih terbatas hanya melalui undangan dan 

bersifat seleksi. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan di Kota masih terbatas kepada masyarakat yang diundang dan elitis.  

Peran Bappeda masih bersifat normatif dan terkesan ”hanya” sekedar menggugurkan 

kewajiban karena perintah peraturan. Beberapa yang muncul terhadap Musrenbang kedepan 

agar lebih baik, disuarakan oleh kalangan internal pemerintahan maupun LSM dan komunitas. 

Pelibatan masyarakat tidak hanya yang diundang saja oleh penyelenggara, akan tetapi dibuka 

ruang seluas-luasnya kepada warga melalui media lokal seperti radio dan surat kabar, untuk 

mengundang dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendaftarkan diri.  

Dengan semakin banyaknya warga yang terlibat dalam Musrenbang, paling tidak akan 

menimbulkan rasa memiliki dalam kegiatan pembangunan semakin tinggi.  

Peran yang dimainkan oleh warga dalam proses musrenbang masih sebatas menjadi peserta 

dan mengajukan usulan kepada pemerintah daerah. Masyarakat belum dilibatkan secara lebih 

jauh, seperti terlibat dalam kepanitiaan atau menjadi fasilitator kegiatan. Dengan masih 

terbatas peran warga dalam Musrenbang, mengakibatkan Musrenbang masih menjadi 

domainnya aparat pemerintah saja.  

Peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih hanya sekedar memberikan 

usulan dan bersifat tidak mengikat, karena proses pengambilan keputusan lebih banyak 

diserahkan kepada parat pemerintah dalam hal ini Bapeda. Pihak Bappeda sendiri merasa 

bahwa itu merupakan jalan terbaik, dikarenakan keputusan final terhadap program yang 

dijadikan prioritas tidak terlepas dari rencana strategis daerah yang sudah disusun dalam 

dokumen Renstra. Dengan logika seperti itu, akhirnya Musrenbang hanya menjadi arena 

”justifikasi” bahwa proses perencanaan pembangunan sudah partisipatif. Tudingan dari 

kalangan CSO yang menganggap bahwa Musrenbang masih bersifat seremonial, sepertinya 

mendekati kebenaran. Namun disisi lain, ada secercah harapan bahwa Musrenbang punyai 

nilai positifnya, paling tidak bisa dijadikan arena konsolidasi warga dan sekaligus arena 

pembelajaran bagi warga dalam hal bernegoisasi dan berinteraksi sesama elemenmasyarakat 

lainnya.  

 

44..  MMeekkaanniissmmee  PPeennggaammbbiillaann  KKeeppuuttuussaann  ddaallaamm  MMuussrreennbbaanngg  
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Proses pengambilan skala prioritas (skoring dalam penetapan isu strategis) selalu menjadi 

permasalahan yang cukup menguras energi ketika pelaksanaan Musrenbang, baik dari skala 

kelurahan/desa maupun sampai dengan tingakatan kabupaten/kota. Semua pihak pasti akan 

berebut kepentingan supaya isu strategis kelompoknya atau malah mungkin isu strategis 

pribadi bisa terealisasi. Mekanisme skoring sendiri dalam penetapan isu strategis sebetulnya 

dilakukan apabila sudah tidak ada kesepakatan antar stakeholders untuk memilih 3 atau 4 isu 

strategis dari puluhan atau bahkan ratusan isu strategis yang diusulkan. Mekanisme ini juga 

dilakukan jika terjadi kebuntuan dari unsur stakeholders dalam menyepakati isu strategis 

yang ada. 

Mekanisme skoring dalam penetapan isu strategis dirasakan oleh Camat dan Lurah Kota Palu 

akan menimbulkan dampak adanya resistensi dari masyarakat terhadap mereka. Kedudukan 

mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yang riel membutuhkan dirasa 

sangat tidak menguntungkan apabila mereka melakukan mekanisme skroring dalam 

penentuan skala prioritas. Musyawarah untuk mufakat, pengambilan suara terbanyak, dan 

mencoba menalarkan kembali mana yang merupakan kebutuhan mendesak dan berguna 

untuk banyak orang itulah yang kemudian dipilih untuk menentukan skala prioritas dalam 

proses Musrenbang di wilayah teritorial tersebut. 

Bahkan untuk Kecamatan Palu Utara, pemerintahan kecamatan mengalokasikan biaya 

tersendiri untuk pembuatan media visual (film dokumenter) mengenai kondisi-kondisi riel 

yang ada dilapangan. Dengan adanya media visual tersebut, disamping dengan penjelasan 

oral yang dilakukan, media tersebut bisa menampilkan dengan jelas kondisi riel suatu daerah 

yang memang membutuhkan skala prioritas . 

Hal ini berbeda di tingkatan kota ataupun propinsi, ketika perdebatan mengenai skala 

prioritas. Sama-sama tidak menggunakan mekanisme skoring, pemerintah daerah dalam hal 

ini Bappeda sebagai penyelenggara Musrenbang dalam menentukan skala prioritas 

pembangunan mengunakan skala prioritas yang sudah ada. Adu argumen, yang berakhir 

dengan pencoretan usulan itulah yang kemudian terjadi dan cenderung tertutup dan 

dilakukan oleh segelintir elit di SKPD.  

Sedangkan untuk kelompok-kelompok sektoral (nelayan, perempuan, dsb), karena isu 

mereka kurang strategis untuk dibahas dalam tingkatan kelurahan/kecamatan. Biasanya isu 

mereka akan muncul dalam forum SKPD atau ketika pembahasan anggaran. Dengan advokasi 

dari LSM yang bergerak dengan isu sektoral biasanya skala prioritas kelompok sektoral 

tersebut bisa terealisasi. Ada juga yang berawal dari konflik antar kelompok sektoral, ketika 

kelompok nelayan dari dua kelurahan di Kota Palu sudah 4 kali Musrenbang mengusulkan 

pengadaan karamba laut tetapi tidak pernah terealisasi. Karena tidak kunjung terealisasi 

maka kedua kelompok nelayan ini kemudian berseteru untuk memperebutkan karamba yang 
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ada. Karena melihat gelagat akan ada konflik yang kian membesar maka beberapa SKPD 

akhirnya memberikan bantuan pembuatan karamba tersebut untuk meredam konflik.  Hingga 

akhirnya jumlah bantuan yang diberikan ternyata melebihi kebutuhan kelompok nelayan dua 

kelurahan tersebut, sehingga kejadian berikutnya adalah pembakaran karamba di tengah laut 

karena jumlahnya melebihi yang dibutuhkan. 

Problem mendasar yang sangat dirasakan dalam setiap pengambilan keputusan untuk 

menentukan skala prioritas dalam Musrenbang adalah, masih belum sepenuhnya dimengerti 

perbedaan antara keinginan dengan kebutuhan. Perbedaan antara keinginan dan kebutuhan 

masih susah untuk dimengerti, penerapan mekanisme skoring sepertinya sangat dibutuhkan 

untuk memilah mana yang merupakan kebutuhan dan mana yang hanya keinginan, atau 

harus dikembangkan metode-metode yang cukup variatif untuk menggali dan sekaligus 

membedakan antara keinginan dan kebutuhan.  

Peran anggota DPRD pada saat Musrenbang Kelurahan, hanya sebagai penampung aspirasi. 

Lebih parah lagi ketika anggota DPRD yang hadir dalam Musrenbang selalu tidak pernah 

memberi solusi ketika persoalan-persoalan ini muncul, ada kecenderungan mereka lebih 

banyak menjanjikan dan menampung semua usulan masyarakat di seluruh tingkatan 

Musrenbang. Bagi mereka yang terpenting adalah menyenangkan terlebih dahulu 

masyarakat, urusan bagaimana usulan tersebut tidak terealisasi adalah hal belakangan, 

demikian diungkapkan oleh salah seorangb anggota DPRD Palu pada saat FGD. Akhirnya 

masa reses selalu menjadi andalan para anggota DPRD untuk kembali melakukan penggalian 

usulan masyarakat yang belum terealisasi. 

 

55..  MMeekkaanniissmmee  AAkkuunnttaabbiilliittaass  PPeennyyaammppaaiiaann  AAssppiirraassii  

MMaassyyaarraakkaatt  

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk 

mempertangungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media 

pertangungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik (Inpres RI No 7 Tahun 1999).  

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap 

tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian 
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artinya masing-masing individu pada tiap klasifikasi bertanggung jawab atas setiap kegiatan 

yang dilaksanakan pada bagiannya (Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).  

Maka, akuntabilitas menggambarkan suatu tingkat ketaatan kepada peraturan dan prosedur 

yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan 

keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dan 

efektivitas pengeluaran biaya. Akuntabilitas mencakup keseluruhan aspek tingkah laku 

seseorang, baik perilaku yang bersifat pribadi (akuntabilitas spiritual), maupun perilaku yang 

bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang-orang disekelilingnya (akuntabilitas 

eksternal atau akuntabilitas non spiritual). 

Pada setiap tahapan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat propinsi, 

untuk menjaga akuntabilitas penyampaian aspirasi masyarakat. Pemilihan delegasi untuk 

mengawal proses Musrenbang skala di atasnya selalu dilakukan. Dimulai dari tingkatan 

Musrenbang yang paling bawah (desa/kelurahan) sampai dengan tingkatan-tingkatan 

selanjutnya. Di Kota Palu, pemilihan delegasi Musrenbang dari tingkat kelurahan ada 

beberapa yang memang dipilih oleh seluruh peserta Musrenbang. Tetapi ada juga peserta 

Musrenbang sama sekali tidak mengetahui siapa delegasi Musrenbang tingkat kelurahan yang 

bertugas untuk menjaga akuntabilitas usulan. Hal ini dikarenakan peserta yang hadir dalam 

Musrenbang kelurahan sama sekali tidak dilibatkan dalam pemilihan delegasi kelurahan untuk 

mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan. Delegasi tersebut biasanya berasal dari aparat 

kelurahan, perwakilan LKM dan perwakilan BKM dan yang paling sering dilakukan adalah 

penunjukkan langsung oleh Lurah. Dengan ditunjuk langsung oleh Lurah, mandat yang 

dibawa oleh delegasi tersebut kurang mempunyai legitimasi yang kuat.  

Ada kasus lain di Kelurahan Lambara, salah satu peserta karena sering ”keras bersuara” 

dalam Musrenbang kelurahan tersebut, maka peserta itu akhirnya ”dipilih” untuk menjadi 

delegasi Kelurahan Lambara untuk mengikuti/mengawal usulan skala prioritas dari kelurahan 

tersebut ke Musrenbang di tingkat Kecamatan Palu Utara. Akan tetapi tunggu punya tunggu 

sampai 3 tahun berjalan, peserta tersebut tidak pernah dapat undangan untuk menghadiri 

Musrenbang di tingkat kecamatan dan lebih parahnya dia juga tidak pernah mendapatkan 

undangan lagi untuk menghadiri Musrenbang di tingkat kelurahan. 

Permasalahan lainnya adalah ketika para delegasi yang mewakili tersebut, ternyata dalam 

Musrenbang di tingkat atasnya lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan daerah 

asal mereka daripada mengawal atau memperjuangkan skala prioritas yang sudah disetujui di 

tingkatan Musrenbang sebelumnya.  

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah skala prioritas yang sudah disepakati dalam 

Musrenbang tersebut akan riel terlaksana dalam program pembangunan yang akan datang? 
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Masyarakat Kota Palu yang kami temui selalu mengatakan bahwa apa yang kemudian 

terlaksana (program pembangunan) di daerah mereka sama sekali bukan skala prioritas yang 

muncul dalam Musrenbang. Di Kelurahan  Mamboro Taipa misalnya, skala prioritas yang 

pernah muncul adalah perbaikan drainase untuk menanggulangi banjir, akan tetapi yang 

terjadi pada program pembangunan berikutnya adalah perbaikan jalan lingkungan. Hal ini 

juga yang memicu beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Donggala Kodi untuk menolak 

Musrenbang, karena usulan yang masuk dalam skala prioritas kelurahan tersebut tidak 

pernah terealisasi. 

 

66..  PPeennuuttuupp  

Mungkin sebagian masyarakat sudah merasa putus asa ketika mendengar bahkan terlibat 

dalam Musrenbang yang sering dirasa hanya sebagai formalitas keberadaan pemerintah. Bagi 

kelompok-kelompok sektoral, Musrenbang yang ada selama ini sama sekali belum memihak 

akan kepentingan kelompok mereka. Kehadiran mereka di tiap Musrenbang 

kelurahan/kecamatan sepertinya hanya sebagai reduksi partisipasi atas kehadiran mereka. 

Sulit bagi kelompok-kelompok sektoral menyuarakan keinginan mereka dalam tahapan-

tahapan tersebut. Regulasi yang lebih jelas mengatur keterlibatan mereka sepertinya sangat 

dibutuhkan, untuk mereka juga bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan kelompok 

tersebut. 

Partisipasi masyarakat sepertinya juga menjadi kendala pelaksanaan Musrenbang dalam 

setiap tingkatan. Dari hanya beberapa undangan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan 

adat sepertinya sudah dirasa cukup mewakili masyarakat semuanya. Akan lebih baik apabila 

pelaksanaan Musrenbang terbuka lebar dan bersifat cair, dari cara mengundang secara 

tradisional (pengumuman lewat mesjid, kentongan, dsb) sampai undangan resmi. Perlu juga 

dibuka ruang untuk masyarakat bisa mendaftarkan diri kepada penyelenggara, hal ini perlu 

dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada warga akytif untuk terlibat dalam 

Musrenbang. 

Dari sisi pelaksanaan juga akan lebih baik apabila melihat kondisi riel di wilayah, misal bagi 

bagi kelompok nelayan, pelaksanaan musrenbang di siang hari merupakan waktu yang tepat 

bagi mereka untuk bisa terlibat dalam proses tersebut, sebelum mereka melakukan aktivitas 

melaut, namun untuk kalangan petani dan perempuan, akan lebih baik dilaksanakan sore 

atau malam hari.  
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Usulan-usulan fisik sepertinya masih cukup dominan, dan ini merupakan gejala yang tidak 

bisa dihindarkan dalam setiap skala prioritas yang muncul dalam setiap tahapan Musrenbang. 

karena dalam pandangan warga yang selalu mereka perhatikan dan rasakan adalah fasilitas 

publik yang bersifat fisik yang sering bersentuhan setiap hari, seperti kondisi jalan umum, 

sekolah, sarana kesehatan, jembatan, irigasi,  ada argumen yang muncul pada saat ditanya 

kenapa tidak mengusulkan kegiatan yang bersifat non fisik dan strategis? Banyak masyarakat 

menilai bahwa apabila berbicara masalah non fisik hanya akan menguntungkan beberapa 

golongan saja. Selain itu juga karena kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang bersifat 

abstrak, masih perlu pendampingan dari pihak lain, seperti LSM dan pegiat sosial. Oleh 

karena hal itu maka urusan non fisik, masih belum dianggap cukup penting dan tidak masuk 

dalam skala prioritas.  

Bagi kelurahan keberadaan RPJM-kelurahan sepertinya akan sangat bisa membantu proses 

pembangunan di tingkat paling bawah pemerintahan daerah, ditambah dengan adanya pagu 

indikatif kelurahan atau Bantuan Langsung Masyarakat, realisasi skala prioritas tersebut 

sudah bisa dijadikan jaminan. Dokumen tersebut Minimal bisa membuat masyarakat berpikir 

atau memilah mana yang merupakan kebutuhan fisik daerahnya dan mana yang merupakan 

kebutuhan non fisik untuk wilayahnya. Sehingga putus asa dan reduksi kehadiran masyarakat 

mungkin dapat diminimalisir. Pemerintahan Kota Palu sendiri, mencanangkan bahwa setiap 

kelurahan harus mempunyai RPJMK hal ini akan mempermudah urusan pembangunan yang 

merupakan skala kelurahan.   Kesadaran ini sudah mulai muncul di Bappeda dan beberapa 

Lurah dan Camat. Diharapkan dengan adanya RPJM Kelurahan pada saat Musrenbang, usulan 

yang muncul adalah usulan yang sudah ada di dokumen RPJM tersebut.  

Persoalan-persoalan supra/lintas wilayah sepertinya juga menjadi catatan sendiri, peran 

lembaga-lembaga (SKPD) dilingkup lebih atas yang bertugas sebagai lembaga sinkronisasi 

belum bisa berjalan dengan baik. Ditambah lagi dengan kepentingan-kepentingan politis yang 

sangat mengganggu hasil pasca Musrenbang. Jadi memang benar apabila persoalan 

Musrenbang dikatakan cukup kompleks, dari regulasi yang mengaturnya, keinginan serta 

kebutuhan baik dari masyarakat ataupun dari kelompok-kelompok politis.  

SKPD masih bersikap memetingkan usulan SKPD-nya, ego sektoral masih cukup dominan. 

Bappeda sebagai fungsi koordinatif, agak kerepotan apabila berhadapan dengan semangat 

ego sektoral yang masih dominan. Sinkronisasi dan koordinasi, masih jauh dan cukup sulit 

untuk diimplementasikan. Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan baru hanya sebatas wacana 

dalam pidato resmi para pejabat di SKPD. Oleh karena itu, harus ada regulasi yang cukup 

memaksa kepada SKPD agar bisa melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif, bukan saja 

dari sisi kegiatannya, termasuk juga dari sisi pendanaan dan orang yang terlibatnya. 

12 



 

Forum SKPD yang berfungsi sebagai wahana sinkronisasi kegiatan yang berbasiskan spasial 

dan sektoral, sepertinya sulit dilaksanakan. Oleh karena itu perlu regulasi yang lebih jelas 

untuk mengatasi hal tersebut. 

Keberhasilan sebuah even musyawarah, tidak terlepas juag dari kepiawaian pemandu acara. 

Dalam proses Musrenbang, keberadaan fasilitator sangat dibutuhkan dan bertugas sebagai 

pemandu dan sekaligus yang memberikan pengawalan terhadap jalannya musyawarah 

tersebut. Peran fasilitator dalam Musrenbang di Kota Palu sama dengan peran moderator dan 

nara sumber. Perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas fasilitator Musrenbang, agar bisa 

melakukan perannya secara optimal. 

Dari sisi waktu yang disediakan dalam pelaksanaan Musrenbang yang rata-rata 1 sampai 2 

hari, sepertinya masih kurang memadai, apabila dihadapkan dengan banyaknya agenda yang 

harus dibahas. Waktu yang disediakan harus dibuat se fleksibel munkin agar semua agenda 

bisa dibicarakan secara maksimal. 
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