
ABSTRAIC. 


Struktur sosial dan tradisi merupakan faktor yang tidak 
pat diabaikan dalam suatu upaya perubahan masyarakat dan kebu
yaan yang kompleks sebagai dampak pembangunan nasional Indone
a, implikasi dari dampak pembangunan nasional tersebut dapat 
rlihat dari permasalah yang berlangsung di lapangan sebagaimana 
ng terlihat permasalahan yang membelit di bidang usaha sektor 
n-formal. 

Tujuan pokok pembangunan nasional tidak lain adalah mening
tkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat 
donesia, terutama bagi lapisan masyarakat yang masih tertinggal 
lam tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Tetapi terbuk
berbagai niat baik negara melalui berbagai program pembangunan 

ng dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkat
n kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya lapi
n masyarakat sebagaimana yang dimaksud di atas tidak dan hampir 
lalu mendapatkan hasil yang selalu jauh dari yang diharapkan. 

Sejarah dan tradisi suatu-komuniti atau masyarakat. banyak 
pengaruhi pula oleh budaya dan struktur sosialnya. Dengan kata 
in suatu perubahan masyarakat (melalui pembangunan nasional). 
berhasilan dan kegagalan akan lebih banyak tergantung pada cara 
reka menerima dan menanggapinya. Oleh karena itu terobosan
robosan program (KCK. KUK. KIK dan sebagainya) sebagai upaya 
rombak struktur sosial suatu masyarakat akan mengalami kegaga
n untuk mencapai lapisan masyarakat sasaran yang semest inya, 
I ini disebabkan cara menerima dan menanggapi paket program 
nerlukan sosialisasi yang membutuhkan proses waktu yang relatif 
na dan pada saat yang sama suatu kelompok kecil anggota masyar
at di luar lapisan masyarakat sasaran telah mengambil-alih 
nfaat atau keuntungan dari program-program pembangunan terse
t. 

Dengan memberikan tempat dan peran yang seluas-Iuasnya bagi 
ta dan informasi lapisan masyarakat sasaran (sektor non-formal) 
1genai keadaan dan harapan yang ada tentang diri mereka sen
rio kiranya merupakan suatu usaha yang bijaksana dan untuk 
Jlah penelitian ini dilakukan. 
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