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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang 

diterapkan oleh delegasi dari kecamatan di dalam kelompok pembahasan pada 

forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten Nganjuk. 

Strategi komunikasi memadukan perencanaan komunikasi dan manajemen 

komunikasi yang dirancang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Konteks 

komunikasi adalah komunikasi kelompok yang berdimensi kelompok tugas (task 

group) dengan segala dinamika yang terjadi didalamnya. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh secara observasi partisipan pada 

saat diskusi  pembahasan kelompok forum musrenbang dan wawancara mendalam 

kepada informan yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa peserta diskusi kelompok delegasi kecamatan merancang dan menerapkan 

beberapa  strategi di dalam perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi 

dalam upaya memperjuangkan usulan yang dibawanya. Penelitian menemukan 

pula adanya pendekatan kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka “pengawalan” 

usulan sehingga terakomodasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

 

Kata kunci : strategi komunikasi, perencanaan komunikasi, manajemen 

komunikasi, komunikasi kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pendahuluan  

 

Sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, diartikan sebagai satu kesatuan tata 

cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana 

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang 

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat 

pusat dan daerah. Selanjutnya disebutkan bahwa perencanaan pembangunan 

nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan 

tanggap terhadap perubahan. 

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya 

disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun 

rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Forum 

musrenbang merupakan mekanisme penyusunan draft rencana kerja 

pemerintah pusat dan daerah pada tahun anggaran yang akan datang sebagai 

bahan pedoman penyusunan APBN/APBD.  

Dalam rangka memenuhi azas perencanaan partisipatif, 

musrenbang dilaksanakan melibatkan semua stakeholder dan 

diselenggarakan secara berjenjang dari level desa hingga tingkat pusat. 

Musrenbang tingkat desa/kelurahan selambat-lambatnya dilaksanakan pada 

bulan Januari minggu ketiga. Kegiatan ini diikuti oleh komponen 

masyarakat desa yang ada, antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, perwakilan perempuan dan perwakilan dusun, dipandu oleh 

pemerintah desa dan utusan dari pemerintah kecamatan. 

Dalam forum musrenbang tingkat kecamatan, dilaksanakan pada 

awal bulan Pebruari  dan diikuti oleh delegasi dari desa, pemerintah 

kecamatan, serta dihadiri perwakilan dari satuan kerja pemerintah daerah 

dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berangkat dari 

daerah pemilihan di mana kecamatan tersebut terlingkupi. Dalam forum ini, 

usulan perencanaan pembangunan dari desa dan satuan kerja dalam 

lingkungan kecamatan, semisal unit pelaksana teknis dari dinas-dinas 

daerah,  diklasifikasi dan dikodifikasi berdasarkan urusan dan perangkat 

kerja daerah yang akan menangani kegiatan yang diusulkan. 

Level berikutnya adalah musrenbang tingkat kabupaten yang teknis 

pelaksanaannya dengan membentuk kelompok pembahasan  sesuai dengan 

bidang bahasan yang terdiri dari bidang ekonomi, bidang pembangunan dan 

bidang pemerintahan.  



Dalam era otonomi daerah, Pemerintah daerah memiliki 

kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pembangunan. Urusan 

pembangunan ini terdiri dari : urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan 

wajib terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, 

perhubungan, lingkungan hidup, sosial, ketenagakerjaan, komunikasi dan 

informatika, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 

pemberdayaan masyarakat serta ketahanan pangan. Urusan pilihan terdiri 

dari bidang pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, 

pariwisata, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan serta 

ketransmigrasian. 

Musrenbang memiliki posisi yang sangat krusial dalam proses 

perencanaan pembangunan, karena merupakan satu-satunya entry point bagi 

perencanaan pembangunan yang legal dalam sistem perencanaan 

pembangunan. Musrenbang tingkat kabupaten memiliki posisi yang sangat 

vital,  karena berkaitan dengan pengalokasian sumberdaya pembangunan 

utamanya pendanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Melalui mekanisme 

musrenbang diputuskan usulan rencana kegiatan pembangunan yang akan 

dieksekusi oleh satuan kerja perangkat daerah. Hal ini merujuk pada usulan-

usulan rencana pembangunan dari bawah yang direncanakan dibebankan 

pada sumber APBD kabupaten yang tentunya setelah melalui mekanisme 

pembahasan dan penetapan anggaran oleh pihak eksekutif dan legislatif 

tingkat kabupaten. Hal ini sedikit berbeda dengan usulan-usulan rencana 

pembangunan yang dibebankan pada APBD provinsi maupun APBN. 

Anggota kelompok pembahasan dalam musrenbang tingkat 

kabupaten di aantaranya adalah delegasi kecamatan. Di dorong kesadaran 

sebagai delegasi, peserta musrenbang dari kecamatan memiliki upaya untuk 

mengegolkan usulan perencanaan pembangunan dari wilayahnya dan 

mengkomunikasikan dalam berbagai bentuk strategi komunikasi. Berangkat 

dari asumsi ini, maka forum sidang pembahasan kelompok dalam 

musrenbang tingkat kabupaten ini berfungsi sebagai ruang kontestasi dalam 

pencapaian tujuan bagi tiap delegasi musrenbang. Fokus dari kontestasi dari 

tiap delegasi ini adalah terakomodasinya usulan rencana pembangunan dari 

wilayah mereka ke dalam rencana kerja pembangunan daerah pada tahun 

anggaran mendatang. 

Penelitian ini berusaha untuk mengungkap dan mendeskripsikan 

strategi komunikasi yang diterapkan oleh delegasi kecamatan dalam proses 

pengambilan keputusan pada sidang  kelompok pembahasan dalam forum 

musrenbang tingkat Kabupaten Nganjuk. 



Strategi Komunikasi 

 

Menurut Effendy (2011:32), strategi komunikasi diartikan sebagai 

paduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan 

manajemen komunikasi (communication management) untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  Sebuah strategi harus mampu bagaimana 

menunjukkan taktik operasionalnya, dengan demikian sebuah strategi 

komunikasi harus mampu menunjukkan operasionalnya secara praktis, 

sehingga approach yang digunakan bisa berbeda tergantung situasi dan 

kondisi yang ada.  

Liliweri (2011:240) menyatakan strategi komunikasi adalah : (i) 

Strategi yang mengartikulasikan, menjelaskan, dan mempromosikan suatu 

visi komunikasi dan satuan tujuan komunikasi dalam suatu rumusan yang 

baik. (ii) Strategi untuk menciptakan komunikasi yang konsisten, 

komunikasi yang dilakukan berdasarkan satu pilihan (keputusan) dari 

beberapa opsi komunikasi. (iii) berbeda dengan taktik, strategi komunikasi 

menjelaskan tahapan konkret dalam rangkaian aktifitas komunikasi yang 

berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi. 

Strategi komunikasi yang dijalankan memiliki beberapa tujuan 

yang hendak dicapai. Pace, et al, (dalam Effendy, 2011:35), menyebutkan 

bahwa tujuan sentral dari strategi komunikasi ada tiga, yaitu : (1) to secure 

understanding, memastikan bahwa komunikan mengerti pesan yang 

diterimanya, (ii), to establish acceptance, yaitu penerimaan pesan oleh 

komunikan itu harus dibina, (iii), to motivate action, yaitu untuk 

memotivasi sebuah tindakan. 

Liliweri (2011:248) mengidentifikasi tujuan strategi komunikasi 

sebagai berikut : pertama, announcing, yaitu pemberitahuan tentang 

kapasitas dan kualitas informasi (one of the first goals of communications 

strategy is to announce the availability of information on quality). 

Informasi yang dipromosikan sedapat mungkin berkaitan dengan informasi 

utama dari seluruh informasi. Kedua, motivating, dimana informasi yang 

kita berikan bertujuan untuk memotivasi audiens untuk melakukan 

tindakan tertentu. Ketiga, educating, dimana informasi yang disampaikan 

dikemas dalam kemasan yang bersifat mendidik sehingga audiens 

memiliki perubahan pola pikir dan kesadaran baru akan suatu hal. Tujuan 

strategi komunikasi berikutnya adalah untuk mendukung pembuatan 

keputusan (supporting decision making), dimana informasi dikumpulkan, 

dikategorisasi, dianalisis sedemikian rupa untuk dijadikan informasi utama 

bagi pembuatan keputusan. 



Effendy (2011) juga mengungkapkan bahwa dalam rangka 

penyusunan strategi komunikasi harus dipertimbangkan faktor-faktor 

pendukung serta faktor penghambat. Hal pertama yang harus diperhatikan 

adalah siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi. Adalah penting untuk 

mengetahui frame of reference dari komunikan. Frame of reference 

personal agak lebih mudah diketahui, tetapi berbeda halnya dengan 

komunikan kelompok maupun komunikan massa yang melibatkan sedikit 

kesulitan untuk mengetahui kerangka referensinya. Selanjutnya, faktor 

situasi dan kondisi juga perlu mendapatkan perhatian dalam melancarkan 

strategi komunikasi. Kondisi  fisik dan psikis komunikan perlu menjadikan 

pertimbangan pada saat hendak berkomunikasi. 

Faktor kedua adalah berkenaan dengan pemilihan media 

komunikasi, dimana sebuah atau beberapa media dipilih untuk 

dipergunakan untuk menyampaikan pesan komunikasi. Media ini secara 

umum terbagi menjadi, media tulis (cetak), visual, aural, dan audio-visual. 

Tiap media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga 

pemilihan media yang tepat sangat berpengaruh terhadap efek komunikasi 

yang diharapkan. 

Berikutnya, yang ketiga berkenaan dengan tujuan pesan 

komunikasi, hal ini berkaitan dengan teknik yang akan dipergunakan. 

Pesan komunikasi terdiri dari isi pesan (content of the message) dan 

symbol. Symbol dapat berupa bahasa, gambar, warna dan gesture.  Bahasa 

adalah lambang yang paling banyak dipergunakan dalam komunikasi 

karena dengan bahasa dapat diungkapkan pikiran, perasaaan, fakta, opini, 

pengalaman dan sebagainya. Bahasa dapat memiliki makna denotatif dan 

konotatif, sehingga harus menguasai penggunaannya secara tepat agar 

tidak tidak terjadi salah interpretasi dalam menangkap pesan yang hendak 

disampaikan. 

Keempat, komunikator memiliki peranan yang tak kalah penting 

dalam pelaksanaan strategi komunikasi. Hal ini bersumber dari dua hal 

yakni, daya tarik sumber (source attractiveness) dan kredibilitas sumber 

(source credibility). Daya tarik sumber berkenaan kemampuan 

komunikator untuk beretorika dan berempati sehingga mampu merubah 

sikap, opini, perilaku komunikan. Kredibilitas bersumber dari kepercayaan 

komunikan terhadap profesi atau keahlian yang dimiliki komunikator. 

 

 

 

 



Komunikasi Kelompok 

 

Proses komunikasi terjadi dalam beberapa konteks. Konteks  

adalah lingkungan dimana komunikasi itu terjadi (West & Turner, 

2013:33). Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu 

komunikasi yang merupakan dialog internal dengan diri sendiri. Kedua, 

komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung 

antara dua orang secara diadik. Ada bermacam nama dalam komunikasi 

interpersonal, diantaranya : komunikasi diadik, dialog, wawancara, 

percakapan dan komunikasi tatap muka.  

Komunikasi kelompok kecil (small group) adalah komunikasi 

yang terjadi di antara beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai 

tujuan bersama. Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai 

jumlah orang yang membentuk kelompok, tetapi hampir semuanya setuju 

bahwa minimal harus ada tiga orang dalam sebuah kelompok (Schultz 

dalam West & Turner, 2013:37).  

Berikutnya adalah komunikasi organisasi. Berbeda dengan 

komunikasi kelompok, komunikasi organisasi mencakup komunikasi di 

dalam dan di antara lingkungan yang besar dan luas. Komunikasi ini 

meliputi komunikasi interpersonal antara atasan-bawahan, komunikasi 

publik pada saat presentasi, komunikasi kelompok dalam divisi/bagian, 

dan komunikasi yang menggunakan media (email, memo). Ciri pokok 

lainnya adalah terdapatnya hierarki dalam organisasi, yang di dalamnya 

terdapat ide-ide yang jelas mengenai pembagian kerja, kesatuan perintah 

dan kesatuan arah.  

Komunikasi publik/retorika adalah penyebaran informasi dari satu 

orang kepada banyak orang. Tujuan dari komunikasi ini ada tiga, memberi 

informasi, menghibur dan membujuk. Persuasi adalah inti dari komunikasi 

retorika. Retorika didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh 

pembicara untuk mempengaruhi khalayaknya.  

Komunikasi massa adalah komunikasi kepada khalayak luas 

dengan menggunakan saluran-saluran media massa seperti koran, video, 

televisi, radio, internet dan sebagainya. Komunikasi ini unik, karena 

memberikan kemampuan baik pengirim maupun penerima untuk 

melakukan kontrol atas apa yang dikirim dan apa yang mereka konsumsi. 

Editor surat kabar, penyiar televisi, pembuat video, dapat membuat 

keputusan mengenai informasi apa yang akan dikirim. Di sisi lain 

penerima memiliki kendali terhadap apa yang mereka baca, dengarkan, 

tonton atau bahas. Keunikan lain, komunikasi jenis ini dipengaruhi oleh 



faktor biaya, politik dan kepentingan-kepentingan lain dalam penentuan 

apakah pesan-pesan tertentu akan disampaikan atau tidak. 

Konteks terakhir, adalah komunikasi lintas budaya yang 

didefinisikan komunikasi antara individu-individu yang latar belakang 

budayanya berbeda. Hal ini berkaitan dengan perkembangan pasar global 

dan semakin tingginya mobilitas penduduk dunia. Meskipun tidak selalu 

harus berasal dari negara yang berbeda, tetapi mungkin terjadi di dalam 

lingkungan yang penduduknya beragam latar belakang budaya. 

Sebagaimana telah disinggung di atas, ukuran kelompok sangat 

berpengaruh terhadap efektifitas kelompok. Jika suatu kelompok terlalu 

kecil, maka mungkin akan membatasi ide-ide dan informasi yang muncul. 

Sebaliknya jika anggota kelompok terlalu besar, kemungkinan akan 

membatasi ide tiap orang untuk didiskusikan, karena terlalu banyak 

informasi yang masuk. Bastrom (dalam Muhammad, 2009) menghitung 

kemungkinan interaksi yang terjadi dalam kelompok bila anggota berkisar 

antara 2 hingga 8 orang anggota. 

Tabel 1 

Jumlah Kemungkinan Interaksi yang terjadi  

Menurut jumlah anggota kelompok 

 

Jumlah anggota kelompok Jumlah Kemungkinan Interaksi 

2 2 

3 9 

4 28 

5 75 

6 186 

7 441 

8 1056 
Sumber : Muhammad, Arni, Komunikasi Organisasi, 2009 

 

Ada beberapa variabel yang berpengaruh terhadap input dan 

proses transformasi kelompok yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 

pertama, peranan berdasarkan fungsi, yang terbagi menjadi dua yakni 

peranan tugas dan peranan pemeliharaan. Peranan tugas berhubungan 

dengan penyelesaian tujuan dari kelompok seperti membuat keputusan, 

menyelesaikan masalah atau merencanakan suatu proyek. Peranan 

pemeliharaan berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan sosio-emosional 

anggota kelompok.  

Variabel yang kedua adalah kepemimpinan, dimana pemimpin 

memiliki tanggungjawab untuk mengarahkan dan menggerakkan anggota 

kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok. Di samping itu 



pemimpin juga harus berusaha memenuhi kebutuhan sosio-emosional 

anggota kelompok. 

Ketiga, jaringan dan ekologi kelompok, yang berkaitan dengan 

efek pola arus pesan dan jarak secara fisik anggota kelompok. Arus pesan 

merujuk kepada jaringan dan jarak secara fisik merujuk kepada susunan 

ruangan. Smith (dalam Muhammad, 2009:191) mengajukan preposisi 

bahwa kelompok seharusnya menggunakan jaringan komunikasi 

sentralisasi bila masalah yang dihadapi sederhana dan mencari seorang 

pemimpin. Sebaliknya bila masalah yang dihadapi kompleks dan 

membutuhkan fleksibilitas dan moral yang tinggi maka jaringan 

desentralisasi yang dibutuhkan.  

Ekologi kelompok berkaitan dengan susunan ruangan dan jarak 

fisik anggota kelompok dalam interaksi kelompok. Steinzor menemukan 

bahwa orang akan berbicara banyak kepada orang yang langsung 

dihadapan mereka dibanding orang yang duduk di sebelahnya bila 

pimpinan kelompok ada. Namun bila tidak ada pimpinan kelompok maka 

hal sebaliknya terjadi. 

Keempat, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan kelompok dalam hal 

berkaitan dengan tugas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

Maier (1967) menyebutkan kekuatan grup sebagai berikut :  

1. Lebih besar pengetahuan dan informasi yang diperoleh. 

2. Jumlah pendekatan yang lebih banyak terhadap masalah yang akan 

dipecahkan. 

3. Partisipasi dalam penyelesaian masalah menambah penerimaaan 

penyelesaian masalah. 

4. Pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan kelompok. 

Adapun kelemahan dalam komunikasi kelompok adalah, adanya tekanan 

sosial, valensi penyelesaian, dominasi individual dan konflik dari tujuan 

kedua yaitu memenangkan argumentasi. 

Kelima, kepatuhan akan norma kelompok. Kelompok dapat 

menetapkan norma baik secara eksplisit maupun implisit terhadap 

penampilan anggota kelompok, lamanya rapat, topik yang dibahas, tingkat 

formalitas dalam rapat dan tipe strategi pembuatan keputusan dalam rapat. 

Keenam, konflik. Hal ini dapat mengurangi produktifitas 

kelompok dalam pemecahan masalah atau pengambilan keputusan. 

Menurut Applbaum (dalam Muhammad, 2009:194) konflik dalam 

kelompok dapat disebabkan oleh (i) anggota kelompok bekerja terlalu 

dekat dan saling tergantung satu sama lain, (ii) anggota kelompok 



mempunyai kreatifitas yang sangat berbeda, (iii) anggota kelompok 

mempunyai nilai dan kebutuhan yang berbeda. Konflik jika ditangani 

secara tepat justru akan berdampak pada makin kuatnya kekompakan 

dalam kelompok. 

Ketujuh, besar kelompok. Sebagaimana telah disinggung di atas, 

besar-kecilnya angota kelompok berpengaruh terhadap produktifitas 

kelompok dalam mencapai tujuan yang hendak diraih. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data digali 

dengan menggunakan teknik observasi partisipan pada saat 

penyelenggaraan musrenbang kabupaten dan dengan indept interview 

kepada delegasi musrenbang dari kecamatan. 

 

Pembahasan 

 

Kabupaten Nganjuk terbentuk berdasarkan undang-undang nomor 

12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Secara astronomi, Kabupaten Nganjuk 

terletak pada antara 7ᵒ20’-7ᵒ50’ Lintang Selatan (LS) dan 111ᵒ5’ hingga 

111ᵒ13 Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah 1.224,331 km². 

Berdasarkan peta topografis, wilayahnya memiliki ketinggian variatif 

mulai dari 46 hingga 2.300 mdpl. Sebagian besar wilayahnya berupa 

dataran rendah yang tersebar di wilayah bagian tengah, timur dan tenggara. 

Wilayah bagian selatan hingga barat daya berupa dataran tinggi, di 

antaranya di wilayah Kecamatan Ngetos, Loceret dan Sawahan yang 

merupakan lereng pegunungan (Gunung Wilis). 

Ditinjau secara administratif, Kabupaten Nganjuk terdiri dari 20 

kecamatan dan 284 desa/kelurahan dengan rincian 20 kelurahan dan 264 

desa. Adapun wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di 

sebelah utara, Kabupaten Jombang di sebelah timur, Kabupaten Kediri dan 

Tulungagung di sebelah selatan serta berbatasan dengan Kabupaten 

Madiun dan Kabupaten Ponorogo di sebelah barat. 

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, penduduk Kabupaten 

Nganjuk berjumlah 1.022.752 jiwa yang terdiri dari 508.923 laki-laki dan 

513.829 perempuan. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah ini tumbuh 

sekitar 1,45 %. Data demografis juga menunjukkan bahwa komposisi 

penduduk didominasi oleh penduduk muda dan dewasa yang merupakan 

penduduk usia produktif. Namun demikian, sebesar 24,62 % merupakan 

penduduk di bawah usia 14 tahun, yang artinya belum memasuki masa 

usia produktif. 



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk  Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2015, disebutkan bahwa jumlah pendapatan Kabupaten 

Nganjuk sebesar Rp. 1.904.887.788.886,68, sedangkan belanja daerah 

senilai Rp. 2.113.409.612.130,68. Dengan demikian terdapat defisit 

anggaran sebesar Rp. 208.521.823.244,-. Dari besaran belanja di atas, 

sebesar Rp. 1.087.638.072.041,- dipergunakan untuk belanja rutin/pegawai, 

sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.025.771.540.089,68 untuk belanja barang 

dan jasa serta belanja modal. Dengan demikian, dapat dilihat postur APBD 

kabupaten Nganjuk bahwa sebesar 51,46 % masih untuk belanja rutin dan 

sisanya sebesar 48,54 % digunakan untuk belanja pembangunan. Dengan 

demikian porsi “kue” pembangunan yang cukup kecil ini, menjadi rebutan 

dari semua wilayah yang ada, sehingga menguatkan asumsi kontestasi di 

dalam forum musrenbang ini. 

Musrenbang kabupaten Nganjuk Tahun 2015 dilaksanakan pada 

tanggal 12 Maret 2015. Setelah acara seremonial, peserta diarahkan untuk 

mengikuti sidang pembahasan kelompok berdasarkan bidang bahasan, 

antara lain bidang pembangunan, bidang sosial dan sekonomi serta bidang 

pemerintahan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi parsipatori pada 

sidang di bidang sosial dan ekonomi. 

Sidang kelompok bidang sosial dan ekonomi bertempat di ruang 

rapat Candi Lor. Kelompok ini menghadirkan delapan dinas, dua badan, 

satu kantor dan dua rumah sakit sebagai pemateri. Sedangkan instansi 

vertikal yang diundang adalah Badan Pusat Statistik, Kantor Kementrian 

Agama, Badan Narkotika Kabupaten, kantor cabang BUMN/BUMD, 

perguruan tinggi dan Balai Latihan Kerja. Undangan berikutnya berasal dari 

delegasi kecamatan dan NGO yang berjumlah sekitar tiga puluh lembaga 

antara lain dari yayasan perlindungan komsumen, LSM Spectra, Permadani, 

Wahana Mandiri, Women Crisis Center, Fatayat, Aisyiah, HKTI, Dewan 

Pendidikan, Forum Peduli Anak dan beberapa NGO lainnya serta beberapa 

tokoh masyarakat kabupaten nganjuk, dan tentunya anggota DPRD yang 

berasal dari Komisi B dan D juga diundang.  

Dinamika komunikasi dalam sidang pembahasan kelompok ini 

cukup tinggi, yang sebagaimana dimodelkan oleh Tuckman (dalam Fisher, 

1981:140), fase-fase dalam kelompok meliputi : (i) Forming,  terdiri dari 

(a) pengetesan dan kemandirian (b) upaya untuk mengidentifikasi tugas. 

(ii) Storming, meliputi (a) pembangunan konflik dalam kelompok, (b) 

respons emotif terhadap tuntutan tugas. (iii) Norming, fase dimana terjadi 

(a) pembangunan kohesi kelompok dan (b) pengekspresian opini-opini. 



(iv) Performing, yang terdiri dari (a) keterkaitan peran fungsional dan (b) 

munculnya solusi-solusi. 

Setelah masa orientasi berupa pengidentifikasian tugas yang 

diemban, kelompok memasuki fase storming dimana konflik mulai 

terbangun dan meningkat eskalasinya. Hal ini berangkat dari keinginan 

anggota DPRD untuk memasukkan usulan-usulan yang dibawanya yang 

bersumber dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (jaring asmara) 

pada saat masa reses dewan, untuk dimasukkan ke dalam matriks rencana 

kerja satuan kerja perangkat daerah. Hal ini tidak serta merta bisa diterima 

oleh pimpinan sidang serta dari peserta sidang lainnya, utamanya yang 

berasal dari tokoh masyarakat dan anggota organisasi kemasyarakatan. 

Setelah itu fase norming mulai berjalan, hal ini terbangun dari 

kebutuhan kelompok untuk meredakan ketegangan, yang berwujud 

“dramatisasi”, dimana disampaikannya cerita-cerita dan humor untuk 

mengurangi tensi ketegangan dalam kelompok dan disampaikan oleh 

peserta yang dianggap “senior” atau “dituakan” di dalam kelompok. 

Setelah adanya “dramatisasi” ini kohesifitas anggota dirasakan meningkat 

sehingga pembahasan bisa lebih “adem” dibanding sebelumnya. 

Tahap berikutnya adalah performing, yang mana ditandai 

munculnya solusi-solusi. Dalam tahap ini, anggota kelompok mulai dapat 

fokus pada penyelesaian tugas yang dibebankan kepada kelompok yang 

diawali terbangunnya konsensus di antara para anggota. Kesepakatan ini 

penting karena menjadi pijakan bagi para anggota dalam pembahasan 

masalah yang ada. Dengan demikian potensi konflik akibat 

ketidaksepahaman dapat diminimalisasi. 

Terkait strategi komunikasi, Effendi (2011:32) menyebutkan 

bahwa strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi 

(communication planning) dengan manajemen komunikasi (communication 

management). Sebuah strategi harus mampu menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya secara praktis, sehingga pendekatan yang digunakan bisa 

berbeda tergantung situasi dan kondisi yang ada.  

Dalam rangka penyusunan perencanaan komunikasi, penelitian 

menemukan beberapa hal yang dirancang oleh delegasi kecamatan. Pertama, 

adalah melakukan scan frame of reference audiens, dimana diasumsikan 

bahwa peserta siding pembahasan memiliki intelektualitas cukup tinggi dan 

memiliki latar belakang pengalaman yang heterogen.  

Kedua, dalam hal pemilihan media sebagai saluran untuk 

penyampaian pesan, hasil penelitian menunjukkan bahwa matriks hasil 

musrenbang kecamatan selain akan dibawa ke musrenbang kabupaten juga 



sebelumnya disampaikan kepada anggota DPRD dalam daerah pemilihan 

setempat sebagai bahan masukan dalam forum musrenbang.  

“Dari pihak kecamatan memberikan tembusan usulan dari 

dapilnya. DPDR dapil kita kasih. prioritas itu”. (sumber : 

wawancara, 2016) 

Sementara itu, delegasi kecamatan yang lain menyampaikan, telah 

melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis dinas yang ada di 

kecamatan untuk memadukan usulan hasil musrenbang kecamatan dengan 

rencana kerja dinas. Dengan demikian UPT menjadi jembatan bagi dinas 

dan kecamatan dalam hal sinkronisasi usulan hasil musrenbang kecamatan 

dengan matriks renja SKPD 

“Nek aku ngene, usulan dari desa kita padukan dengan usulan 

dari dinas, seandainya besuk gak ngusulne, sudah terwakili 

oleh UPT yang ada di kecamatan. Dari pertanian ngusulne 

opo,..sudah tercover semuanya, akhirnya kita padukan usulan 

dinas dengan deso, yang bisa diusulkan, mana yang tidak”. 

(sumber : wawancara, 2016) 

 

Selanjutnya adalah pemilihan komunikator, dimana hal ini 

bersumber dari dua hal, yakni daya tarik sumber (source attractiveness) dan 

kredibilitas sumber (source credibility). Delegasi kecamatan yang dikirim 

ke sidang pembahasan kelompok dalam forum musrenbang kabupaten harus 

memiliki latar belakang yang sesuai dengan tema bahasan sidang kelompok 

sehingga memahami persoalan yang ada di wilayahnya.  

“…sebelum pelaksanaan musrenbangkab, kita membagi 

petugas-petugas, kan di sana ada 3 bidang, ada bidang 

ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan petugas itu 

seharusnya memang orang-orang yang memiliki background 

itu, kalau yang ekonomi ya paling nggak petugasnya tahu 

bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana 

mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Kalau bidang 

infrastruktur itu, ya paling nggak cakap atau tahu keluhan 

masyarakat, atau hal-hal yang harus dibangun pada saat-saat 

mendatang lebih baik dari sekarang. Harus paham dulu. 

Karena kalau tidak paham, nanti di forum musrenbang itu dia 

tidak bisa ngomong”. (Sumber : wawancara Desember 2016)  

 

Dalam hal manajemen komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa 

delegasi kecamatan melakukan strategi dengan melakukan penyusunan dan 

penyampaian pesan ke dalam retorika sedemikian rupa di dalam panggung 

sidang pembahasan kelompok, serta menjalin koordinasi dan komunikasi 



dengan anggota DPRD dari dapil setempat sehingga ikut menguatkan 

argumentasi yang disampaikan oleh delegasi kecamatan di dalam forum 

musrenbang kabupaten. Dengan demikian tersusun suatu argumentasi yang 

“satu suara” sehingga memiliki kekuatan yang mapan di dalam sidang 

kelompok. 

“Pada saat itu setelah dari wilayah kecamatan, delegasinya 

menyuarakan, DPRD dapilnya memperkuat, bahwa benar 

dari ngluyu ini memang kecamatan kecil, miskin, fasilitas 

infrastrukturnya sangat kalah dengan kecamatan lain seperti 

kecamatan  gondang, Rejoso yang kecamatan gede-gede” 

(Sumber : Hasil wawancara 2016) 

 

Hasil penelitian juga menemukan bahwa, proses “pengawalan” 

usulan ini masih terus berlanjut tidak hanya dalam sidang kelompok dalam 

forum musrenbang kabupaten, melainkan berlanjut hingga usulan 

terakomodasi di dalam rencana kerja SKPD setelah ditetapkan di dalam 

APBD Kabupaten.  

 

Kesimpulan  

 

1. Bahwa pada sidang pembahasan kelompok dalam forum musrenbang 

tingkat kabupaten, delegasi kecamatan melakukan perencanaan 

komunikasi (communication planning) yang berupa pemilihan delegasi 

kecamatan dalam upaya untuk menempatkan komunikator yang 

memenuhi kriteria credibility of source, penyusunan dan pengelolaan 

pesan berupa penyampaian hasil musrenbang kecamatan kepada pihak-

pihak terkait, baik itu dari pihak eksekutif maupun legislatif sebelum 

agenda musrenbang kabupaten dilaksanakan.  

2. Bahwa dalam hal manajemen komunikasi (communication 

management), delegasi kecamatan menerapkan strategi dengan 

melakukan penyusunan retorika yang dianggap efektif serta dengan 

melakukan upaya penguatan argumentasi yang dilakukan oleh pihak 

legislatif sehingga tercipta pesan yang integral, dan “one voice” dalam 

forum musrenbang kabupaten.  

3. Bahwa disamping penyusunan strategi komunikasi dalam panggung 

musrenbang kabupaten, ditemuinya penerapan strategi komunikasi dari 

delegasi kecamatan dengan pihak yang dianggap memiliki sumberdaya 

otoritatif (anggota DPRD) berupa pendekatan-pendekatan tertentu untuk 

melakukan pengawalan usulan sehingga dapat terealisasi dalam rencana 

kerja SKPD.  
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