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harus selalu diperjuangkan.
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 Virawati (kekasihku), atas untaian kasih sayang,
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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 bersamasama membangunan Kota Surakarta menjadi lebih baik.
Kata Kunci: Fenomena, Musrenbang, Partisipasi.
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