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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam suatu proses pembangunan, selain 

dipertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, 

juga dipertimbangkan dampak aktivitas ekonomi 

terhadap kehidupan sosial masyarakat, dan dalam 

proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan 

untuk mengubah struktur perekonomian ke arah yang 

lebih baik (Kuncoro, 2000). 

Proses pembangunan mempertimbangkan aspek 

pertumbuhan dan pemerataan untuk mengubah 

struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, sesuai 

dengan Visi Kota Salatiga yaitu “Salatiga yang 

Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat“ (RPJMD Kota 

Salatiga 2011-2016), menempatkan masyarakat sebagai 

subyek sekaligus obyek pembangunan. Visi yang 

ditetapkan merupakan keinginan masyarakat, dan 

Pemerintah Kota Salatiga berperan sebagai fasilitator 

maupun dinamisator pembangunan, sehingga 

pemerintahan dan pembangunan daerah dapat 

terlaksana secara efektif, efisien dan berkelanjutan.  

Pemerintahan dan pembangunan Kota Salatiga 

dapat terlaksana secara efektif, efisien dan 

berkelanjutan seiring bergulirnya otonomi daerah, yang 

membuat paradigma perencanaan pembangunan 

daerah yang sebelumnya bersifat top down planning, 
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membawa konsekuensi perubahan mendasar dalam 

pemerintahan daerah yaitu dari model sentralisasi 

menjadi desentralisasi. Pelaksanakan otonomi daerah 

berperan penting dalam upaya meningkatkan peran 

serta dan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur 

dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri untuk 

mencapai kesejahteraan. 

 Otonomi daerah memberikan keleluasaan 

untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan 

melaksanakan proses perencanaan pembangunan 

daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

menurut UU 25/2004, terdapat empat pendekatan 

dalam proses perencanaan pembangunan yaitu 

pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah 

(top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Proses 

perencanaan pembangunan dan penganggaran dalam 

prakteknya belum seperti yang diharapkan dan hal 

tersebut sebagai suatu proses pembangunan yang 

harus dilalui secara bertahap dan berkesinambungan. 

 Seiring dengan berlakunya UU 25/2004 

tersebut dan berubahnya paradigma pendekatan dalam 

proses perencanaan pembangunan, salah satu pola dari 

empat pendekatan perencanaan pembangunan yang 

kini sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota 

Salatiga adalah perencanaan partisipatif. Proses 

perencanaan partisipatif melibatkan peran serta 

masyarakat untuk menggali aspirasi yang berkembang 

di masyarakat, mengakomodasi aspirasi masyarakat 

dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. 
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Keempat pendekatan proses perencanaan 

pembangunan tersebut nampaknya mudah untuk 

dikembangkan, namun jelas tidak mudah dalam 

implementasinya karena banyak faktor yang perlu 

dipertimbangkan termasuk bagaimana sosialisasi 

konsep dan metodenya di tengah-tengah masyarakat. 

Bagaimana proses perencanaan pembangunan dan 

penganggaran di Kota Salatiga setiap tahunnya untuk 

menyerap aspirasi masyarakat agar terakomodasi 

dalam APBD. Inilah yang menjadi pertanyaan 

pelaksanaan pembangunan yang dikembangkan oleh 

Pemerintah Kota Salatiga, apakah telah menempatkan 

masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan 

sekaligus atau belum. 

 Tujuan dari APBD Kota Salatiga adalah  untuk 

mensejahterakan masyarakat yang disusun sesuai 

dengan kebutuhan, transparan dan melibatkan 

partisipasi masyarakat, sehingga timbul rasa memiliki, 

dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku 

pembangunan di tingkat bawah. Kepentingan rakyat 

harus menjadi prioritas utama dalam merumuskan 

kebutuhan pembangunan dan penganggarannya sesuai 

dengan kapasitas serta kondisi problematika 

daerahnya.   

Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan dan 

sasaran pembangunan Pemerintah Kota Salatiga sesuai 

dengan Visi dan Misi Kota Salatiga, untuk 

meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan dasar. 

Pemenuhan layanan dasar meliputi penanganan 
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kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, yaitu 

tersedianya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan 

pemerataan akses pendidikan, tersedianya fasilitas dan 

layanan kesehatan yang memadai, utamanya bagi 

warga yang kurang mampu, tersedianya fasilitas publik 

seperti sarana prasarana jalan, jembatan dan 

lingkungan yang nyaman untuk setiap aktivitas 

masyarakat. 

Fenomena mengenai penurunan proses 

pembangunan dan penganggaran diantaranya 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

Musrenbang seperti temuan hasil penelitian Wihartanti 

(2006), bahwa partisipasi masyarakat Kota Salatiga 

dalam Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota 

pada Tahun 2006 masih rendah, serta partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan penyusunan rencana 

pembangunan daerah masih rendah.  

Adanya Gap/Kesenjangan antara Dokumen 

RKPD dan Dokumen APBD seperti temuan hasil 

penelitian Parmadi (2010), ada kesenjangan (Gap 

Analysis) mengenai usulan kegiatan masyarakat dalam 

RKPD dengan APBD Kota Salatiga Tahun 2009 terlihat 

dari prosentase yang terus menurun.   

Kesan atau stigma di masyarakat bahwa 

kegiatan Musrenbang hanya sebagai formalitas 

kegiatan dengan pola dan metode yang sama dan 

bahkan menjadi kendala atau ganjalan manakala 

aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari 

masyarakat terabaikan begitu saja, sehingga jika hal 
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tersebut terjadi maka pola pendekatan partisipatif 

hanya sebagai simbol dan slogan serta menjadi kendala 

dalam pelaksanaannya. 

Pemerintah Kota Salatiga untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya, berupaya melaksanakan 

pembangunan dengan setiap tahun melaksanakan 

proses perencanaan pembangunan  dan penganggaran. 

Proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan tersebut 

melibatkan dan menempatkan masyarakat sebagai 

subyek dan obyek pembangunan dengan membina, 

mempersiapkan masyarakat agar dapat merumuskan 

permasalahan yang dihadapi, merencanakan 

kebutuhan masyakat, melaksanakan rencana yang 

telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan 

dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.  

Mengacu pada permasalahan tersebut penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam 

tentang bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat 

yang terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga dan 

faktor-faktor apa yang mempengaruhinya, dan 

mengkaji persepsi masyarakat tentang APBD dilihat 

dari indikator pemenuhan pelayanan dasar yaitu 

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan   latar   belakang   tersebut   diatas 

maka dapat ditarik rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimana penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga dan faktor-

faktor apa yang mempengaruhinya?. 

2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap APBD 

Kota Salatiga sehubungan dengan kesejahteraan 

masyarakat?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan    latar    belakang   dan   rumusan 

masalah yang telah dikemukakan tersebut maka 

tujuan studi ini adalah untuk: 

1. Mengetahui penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga dan faktor-

faktor yang mempengaruhi. 

2. Mengetahui persepsi masyarakat apakah APBD 

Kota Salatiga mensejahterakan masyarakat. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan menjadi referensi keilmuan serta 

menambah wawasan bagi para pembaca, mengenai 

bagaimana proses perencanaan pembangunan dan 

penganggaran untuk mengakomodasi aspirasi 

masyarakat dalam APBD, baik bagi Pemerintah Kota 

Salatiga sebagai masukan penetapan kebijakan 

penyusunan APBD dan bagi masyarakat sebagai 

subyek pembangunan. 

 


