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MOTTO 
 

Jangan kau kira cinta akan datang dari keakraban yang lama dan 
pendekatan yang tekun. Cinta adalah kesesuaian jiwa, dan jika 
itu tak pernah ada, cinta tak kan pernah tercipta dalam hitungan 

tahun bahkan abad. 
(Kahlil Gibran) 

 
Cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu menitikkan air mata 

dan masih peduli terhadapnya, adalah ketika dia tak 
memperdulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia, 

adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa 
tersenyum dan berkata, “aku turut berbahagia untukmu”. 

(Kahlil Gibran) 
 

Pemikir yang tak mengenal cinta, hanya akan mengumpulkan 
pecahan-pecahan isi kamus yang berserakan di kepalanya dengan 

istilah-istilah. 
(Kahlil Gibran) 

 
Jika kehidupan itu adalah lukisan, guratan awal sangatlah 
menentukan. Harmoni bukan semata sesuatu yang turun dari 
langit, melainkan satu hal yang bisa didesain sejak awal dan 

harus selalu diperjuangkan. 
(Piyu Padi)  
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PERSEMBAHAN 
 

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan karya 
kecil ini special untuk: 

 Allah SWT, yang telah memberikan hidup dan 
memegang kematian setiap makhluk, tanpaNYA tulisan 
ini tiada bermakna. Dan atas ijinNYA tulisan ini 
mampu diselesaikan. 

 Rasulullah SAW, yang telah menjadi inspirasi terbesar 
dalam perjalanan hidup ini. 

 Ayah (alm) dan Ibu tercinta, yang tak pernah berhenti 
memberikan kasih sayang, dukungan dan kebahagiaan 
yang begitu berarti dalam hidupku. 

 Virawati (kekasihku), atas untaian kasih sayang, 
sepenggal cinta dan segenap pengertiannya selama ini. 
Dan tak henti-hentinya membuat perjalanan hidupku ini 
menjadi semakin indah. Kuingin kau menjadi istriku, 
dan menjadi ibu dari anak-anakku. Namamu akan 
selalu tertera dihatiku sampai aku terjatuh dan tak 
mampu bangkit lagi. You complete me... 
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ABSTRAKSI 
 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana 
fenomena partisipasi masyarakat dan untuk menguji bagaimana peran 
Musrenbang bagi masyarakat dalam proses penyusunan APBD tahun 2012 
di Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat 
memberikan masukan-masukan atau informasi bagi Pemerintah Kota 
Surakarta dalam pengevaluasian kegiatan penyusunan APBD yang 
melibatkan seluruh masyarakat Kota Surakarta. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dengan menggunakan setting ilmiah yang bertujuan menafsirkan fenomena 
yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagi metode yang 
ada. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 
interpretif. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode survey yaitu wawancara tidak terstruktur. Hasil dari wawancara 
direalisasikan dalam bentuk catatan lapangan. Sumber data penelitian adalah 
dari para aparatur Pemerintah Kota Surakarta yang terjun langsung ke 
masyarakat untuk mengawal partisipasi dari masyarakat dalam proses 
penyusunan APBD Kota Surakarta tahun anggaran 2012 lewat forum 
Musrenbang menjadi informan dalam penelitian ini. Pemilihan informan 
dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan teknik 
snowball sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
data secara induktif berdasarkan hasil wawancara dengan informan.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara umum fenomena 
partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD di Kota Surakarta 
adalah secara normatif dapat dikatakan sesuai dengan mekanisme yang 
diatur dalam UU no.25 tahun 2004. Musrenbang yang dilaksanakan mulai 
dari musyawarah di tingkat RT sampai musyawarah di tingkat Kota pun 
terlaksana dengan sangat baik. Tak ada perbedaan apapun dalam masyarakat 
untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan APBD. Dan pada 
kenyataan yang ada, Musrenbang mampu menjadi pesta demokrasi untuk 
masyarakat di Kota Surakarta dalam menyuarakan aspirasi untuk bersama-
sama membangunan Kota Surakarta menjadi lebih baik. 

 
Kata Kunci: Fenomena, Musrenbang, Partisipasi. 
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