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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Analisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang 

Terakomodasi dalam APBD dan Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhinya 

 

5.1.1. Analisis Penyerapan Aspirasi   Masyarakat 

 
Penilaian penyerapan aspirasi masyarakat 

dalam APBD Kota Salatiga, didasarkan pada UU 

17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 25/2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

dan UU 22/1999 yang telah diubah dengan UU 

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12/2008 

tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang 

tersebut mengamanatkan keterlibatan masyarakat 

secara utuh dalam semua proses pembangunan dan 

tujuan pembangunan untuk mensejahterakan 

masyarakat. 

UU 25/2004 mengamanatkan bahwa proses 

perencanaan pembangunan menganut 4 pendekatan 

yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, 

pendekatan partisipatif dan pendekatan atas-bawah 

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

 Dari keempat pendekatan tersebut dalam 

penelitian ini untuk mengetahui penyerapan aspirasi 

masyarakat penulis mencoba memberikan prosentase 

terhadap masing-masing pendekatan agar kelompok 
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kegiatan yang dituangkan dalam APBD Kota Salatiga 

mencerminkan kebutuhan masyarakat yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan Politik maksimal sebesar  =  10% 

2. Pendekatan Teknokratik maksimal sebesar  = 20% 

3. Pendekatan Partisipatif, minimal 50% dengan 

perincian: 

a. s.d 15%  = sangat rendah 

b. 16% s.d 30%  = rendah 

c. 31% s.d 50%  = baik 

d. 51% s.d 75%  = sangat baik 

e. Diatas 75%  = sempurna 

4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan pendekatan 

Bawah-Atas (bottom-up) maksimal sebesar  = 20%. 

 

5.1.2. Analisis Aspirasi Masyarakat yang 
Terakomodasi dalam APBD 

 

Dokumen hasil Musrenbang Kecamatan 

kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Forum 

SKPD yang bertujuan untuk memfokuskan program 

kegiatan sesuai dengan pencapaian sasaran prioritas 

pembangunan sehingga forum ini menjadi ajang untuk 

saling berkoordinasi, berintegrasi dan bersinkronisasi 

antara delegasi Kecamatan yang terdiri dari unsur 

tokoh masyarakat, LSM, SKPD dan DPRD khususnya 

menyangkut program kegiatan yang akan diusulkan. 

Hasil akhir Forum SKPD adalah dokumen 

Rancangan  RKPD  yang   akan  dibawa ke Musrenbang  
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Kota untuk dibahas lagi dengan melibatkan stakeholder 

pembangunan Kota Salatiga yang lebih luas meliputi 

SKPD di tingkat Kota dan Propinsi, Anggota DPRD, 

Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

Organisasi Masyarakat (Ormas). 

Usulan aspirasi masyarakat yang dituangkan 

dalam Dokumen RKPD merupakan bentuk 

perencanaan dari alur perencanaan bottom up dan juga 

merupakan bentuk partisipasi masyarakat melalui 

kegiatan Musrebang maupun hasil reses DPRD. Hal 

tersebut perlu dijaga terus-menerus dalam rangka 

menjamin kepedulian dan rasa memiliki masyarakat 

terhadap hasil pembangunan.  

Sedangkan usulan kegiatan dari SKPD dan janji 

Walikota merupakan bentuk dari alur perencanaan top 

down, Politik dan teknokratis. Hal ini berarti usulan 

kegiatan yang disampaikan harus mempunyai 

keterkaitan dan penjabaran dari perencanaan di 

atasnya dalam hal ini perencanaan di tingkat propinsi 

dan tingkat pusat, selain itu perencanaan yang 

dilakukan telah melalui kerangka berpikir yang ilmiah.  

Kedua jenis usulan tersebut harus disinkronkan 

dengan kebutuhan pendanaannya mengingat 

kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan 

terbatas, sehingga perlu adanya prioritas usulan 

aspirasi yang lebih diutamakan terakomodasi dalam 

RKPD dan APBD.  



86 

 

Usulan yang menjadi prioritas terakomodasi 

dalam APBD menurut Informan dari DPPKAD1, 

hendaknya semua usulan melalui Musrenbang baik itu 

usulan aspirasi masyarakat, usulan SKPD, janji 

Walikota dan hasil reses DPRD. 

“Yang menjadi prioritas masuk ke APBD Kota Salatiga 
adalah Usulan masyarakat melalui Musrenbang dan usulan 

SKPD. Untuk  janji WaliKota dan hasil reses DPRD; yang 

merupakan kebutuhan masyarakat dan dalam upaya 

mewujudkan Visi dan Misi hendaknya ditampung melalui 

Musrenbang. Usulan SPKD juga seharunya melalui 
murenbang“. 

 

Program dan kegiatan baik itu usulan dari 

masyarakat, usulan SKPD, hasil reses DPRD dan janji 

Walikota yang menjadi prioritas terakomodasi dalam 

RKPD indikatornya tidak jelas tergantung pada saat 

pembahasan RKPD dan APBD, maka hendaknya semua 

usulan tersebut ditampung melalui Musrenbang, agar 

semua stakeholder mengetahui karena Musrenbang 

adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka 

menyusun rencana pembangunan daerah. Dengan 

tertampung dalam Musrebang maka semua stakeholder 

merasa terlibat didalamnya dan mengetahui usulan-

usulan apa saja yang masuk dalam Dokumen RKPD 

sebagai dasar penyusunan APBD yang akan dibahas 

oleh Banggar dan TAPD. 

Semua usulan masuk ke Musrenbang dengan 

harapan agar pada saat pembahasan APBD oleh 

Banggar dan TAPD tidak lagi muncul usulan-usulan 

baru dalam pembahasan tersebut. APBD diharapkan 

                                                           
1
 Wawancara Hermini W (Desember 2012). 
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benar-benar melalui proses perencanaan dan 

menghindari munculnya usulan-usulan untuk 

kepentingan kelompok, golongan dan individu. 

Musrenbang akan efektif sebagai forum antar pelaku 

kepentingan dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan daerah dan sebagai sarana untuk 

penyerapan aspirasi masyarakat. 

Analisis aspirasi masyarakat yang terakomodasi 

dalam APBD Tahun 2009-2010 dalam penelitian ini,  

berdasarkan hasil Musrenbang untuk kegiatan fisik 

yang masuk dalam Berita Acara Musrenbang. Hasil 

Musrenbang tersebut adalah usulan prioritas aspirasi 

masyarakat yang sudah disepakati oleh stakeholder 

dalam forum penyusunan rencana pembangunan 

daerah. Analisis dilakukan untuk mengetahui 

penyerapan aspirasi masyarakat dalam dokumen 

RKPD, KUA PPAS dan APBD, dilihat prosentasae 

serapannya, capaian kriteria serapan dan dibandingkan 

dengan alokasi anggaran yang digunakan untuk 

kegiatan publik tersebut dan   

Hasil penelitian Parmadi (2010) tentang kajian 

usulan kegiatan dalam RKPD dan APBD Kota Salatiga 

Tahun 2009: Analisis Kesenjangan (Gap Analysis), yaitu 

rekapitulasi usulan pembangunan fisik yang semula 

berjumlah 144 usulan, dalam RKPD terakomodir 134 

usulan (93,05%), dalam KUA PPAS  turun  menjadi 117 

usulan (81,25%) dan pada waktu ditetapkan dalam 

APBD menjadi 107 usulan  (74,31%) seperti dalam 

Tabel 5.1 berikut ini. 
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Tabel 5.1 

Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodasi dalam APBD 
Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2009 

 

Keterangan 

Musren :  Musrenbang tingkat Kota 
RKPD :  Terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
%P.RKPD :  Prosentase penyerapan dalam RKPD 
KUA PPAS :  Terakomodasi dalam KUA PPAS 

%P.KUA PPAS  : Prosentase penyerapan dalam KUA PPAS 
APBD : Terakomodasi dalam APBD 
%P.APBD : Prosentase penyerapan dalam APBD 

Sumber:  Parmadi (2010),  (data  diolah), 2012 

 

Penyerapan aspirasi masyarakat khusus 

kegiatan fisik yang terakomodasi dalam APBD Tahun 

2009, prosentase penyerapan dalam APBD sebesar 

74,31%, dari usulan masyarakat sebanyak 144 usulan. 

Berarti ada penurunan usulan dalam proses 

N
o 

Kelompok Musren RKPD 
% 

P. RKPD 
KUA 
PPAS 

% 
P.                 

KUA PPAS 
APBD 

% 
P. APBD 

1 Pembangunan Gedung 14 14 100% 14 100% 13 92,86% 

2 Sumur Resapan (Paket) 9 9 100% 9 100% 9 100% 

3 Pembuatan Unit Biogas 1 1 100% 0 0% 0 0% 

4 
Pembangunan  
Sarana Prasarana Rumah 
Sederhana Sehat 

2 2 100% 2 100% 2 100% 

5 Pembangunan Jalan 15 15 100% 6 40% 2 13,33% 

6 Pembangunan Jembatan 6 6 100% 6 100% 6 100% 

7 Pembangunan Saluran 45 40 88,89% 40 88,89% 37 82,22% 

8 
Pembangunan 
turap/talud/bronjong 

14 14 100% 14 100% 14 100% 

9 
Rehabilitasu/Pemeliharaan 
Jalan 

32 28 87,50% 21 65,63% 19 59,38% 

10 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jembatan 

2 2 100% 2 100% 2 100% 

11 
Peningkatan Distribusi 
Penyediaan Air Baku 

3 3 100% 3 100% 3 100% 

12 
Rehabilitasi/Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi 

1 0 0% 0 0% 0 0% 

Jumlah Total 144 134 
 

117 
 

107 
 

% Total yang Terakomodasi 
  

93,05% 
 

81,25 
 

74,31% 
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perencanaan dari hasil Musrenbang sebanyak 144 

dalam RKPD menjadi 134, ada penurunan di proses 

penganggaran dari RKPD 134 di KUA PPAS turun lagi 

menjadi 117 usulan dan dalam APBD hanya 

terakomodasi sebanyak 107 usulan. Penurunan 

prosentase penyerapan aspirasi dalam proses 

perencanaan dan penganggaran karena berbagai faktor. 

Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan 

bahwa penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD khusus kegiatan fisik untuk 

APBD Tahun 2009 prosentase penyerapannya sebesar 

74,31%. Ada penurunan prosentase penyerapan dalam 

proses perencanaan yang dimulai dari hasil 

Musrenbang sampai dengan ranah APBD, seperti yang 

terlihat dalam Gambar 4 berikut ini. 

 

Gambar 4 

Grafik Penyerapan Aspirasi Masyarakat 
Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2009 

  

 
Sumber:  Parmadi (2010),  (data  diolah), 2012 
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Prosentase penyerapan aspirasi masyarakat 

yang terakomodasi dalam APBD Tahun 2009 sebesar 

74,31%, sesuai dengan pendekatan partisipatif maka  

penyerapan aspirasi masyarakat yang terakomodasi 

dalam APBD Kota Salatiga Tahun 2009 mencapai 

kriteria sangat baik.  

Realisasi APBD Tahun 2009 untuk belanja 

daerah totalnya Rp. 432.656.545.412,00, dialokasikan 

untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), yaitu belanja 

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program kegiatan (belanja aparatur), 

sebesar Rp. 204.203.363.965 (47,20%). Alokasi untuk 

Belanja Langsung (BL) yaitu belanja yang dianggarakan 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program 

dan kegiatan (belanja publik) lebih besar prosentasenya 

yaitu  sebesar Rp. 228.453.181.447,00 (52,80%). 

Kebijakan keuangan daerah Kota Salatiga 

difokuskan pada pembiayaan pembangunan, yang 

menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk APBD Tahun 2009 tercapai dengan alokasi 

belanja publik prosentasenya lebih besar 52,80% 

dibandingkan dengan alokasi belanja aparatur 47,20%. 

APBD Kota Salatiga Tahun 2009 untuk belanja publik 

sebesar Rp. 228.453.181.447,00 (52,80%) dianggarakan 

untuk program dan kegiatan yang terkait secara 

langsung dengan pelayanan masyarakat terlihat dari 

prosentase penyerapan aspirasi masyarakat dalam 

APBD sebesar 74,31% mencapai kriteria sangat baik. 
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APBD Kota Salatiga Tahun 2009, alokasi 

anggaran untuk belanja publik 52,80% lebih besar 

dibanding belanja aparatur 47,20%. Dengan alokasi 

anggaran untuk belanja publik yaitu belanja yang 

terkait secara langsung dengan pelayanan masyarakat  

sebesar Rp. 228.453.181.447,00, maka penyerapan 

aspirasi masyarakat dalam APBD mencapai kriteria 

sangat baik yaitu 74,31%. Namun APBD Tahun 2009 

terjadi defisit anggaran daerah dan SiLPA (Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran) yang sangat besar.  

Defisit yaitu selisih kurang antara pendapatan 

dan belanja daerah sebesar Rp. (56.461.089.409,00), 

dan SiLPA yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran 

mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan 

penerimaan dana perimbangan, pelampauan 

penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, 

pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan 

belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan 

akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana 

kegiatan lanjutan, sebesar Rp. 130.283.054.756,00. 

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana 

penyerapan aspirasi masyarakat yang terakomodasi 

dalam APBD tiap tahunnya, agar bisa diketahui 

kecenderungannya sama, naik apa turun, dalam 

penelitian ini dilakukan analisis penyerapan aspirasi 

masyarakat, khusus kegiatan fisik untuk dua tahun 

kedepan yaitu APBD Tahun 2010, dan APBD Tahun 

2011 dengan analisis seperti APBD Tahun 2009. 
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Tabel 5.2 

Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodasi dalam APBD 
Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2010 

 

Keterangan 
Musren :  Musrenbang tingkat Kota 

RKPD :  Terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
%P.RKPD :  Prosentase penyerapan dalam RKPD 
KUA PPAS :  Terakomodasi dalam KUA PPAS 
%P.KUA PPAS  : Prosentase penyerapan dalam KUA PPAS 

APBD : Terakomodasi dalam APBD 
%P.APBD : Prosentase penyerapan dalam APBD 

Sumber:  Bappeda  Kota  Salatiga (data  diolah), 2012 

 

Tabel 5.2 diatas, aitem kelompok usulan 

kegiatan hampir 92,85% sama, hanya satu usulan yang 

berbeda yaitu poin 12 untuk APBD Tahun 2010 adalah 

pembuatan embung sedangkan untuk APBD Tahun 

N
o 

Kelompok Musren RKPD 
% 

P. RKPD 
KUA 
PPAS 

% 
P.                 

KUA PPAS 
APBD 

% 
P. APBD 

1 Pembangunan Gedung 31 9 29,03% 7 22,58% 7 22,58% 

2 Pembangunan  Jalan 147 18 12,24% 15 10,20% 15 10,20% 

3 Pembangunan Jembatan 1 1 100% 1 100% 1 100% 

4 
Pembangunan 
Saluran/gorong-gorong 

130 35 26,92% 35 26,92% 35 26,92% 

5 
Pembangunan 
turap/talud/bronjong 

34 9 26,47% 8 23,53% 8 23,53% 

6 Rehab gedung 14 3 21,43% 3 21,43% 3 21,43% 

7 Rehab Jalan 13 1 7,69% 1 7,69% 1 7,69% 

8 Rehab Jembatan 5 0 0% 0 0% 0 0% 

9 Rehab Saluran 12 0 0% 0 0% 0 0% 

10 
Pembangunan sarana 
prasarana RSS 

6 1 16,67% 1 16,67% 1 16,67% 

11 
Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku 

9 5 55,56% 5 55,56% 5 55,56% 

12 Pembuatan embung 2 0 0% 0 0% 0 0% 

13 
Pembuatan sumur 
resapan 

93 80 86,02% 48 51,61% 48 51,61% 

14 Pembuatan Biogas 1 1 100% 1 100% 1 100% 

Jumlah Total 498 163 
 

125 
 

125 
 

% Total yang Terakomodasi     32,73%   25,10%   25,10% 
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2011 karena kebijakan menjadi Bantuan Sosial RTM 

(Rehabilitasi Rumah RTM). 

Penyerapan aspirasi masyarakat khusus 

kegiatan fisik yang terakomodasi dalam APBD Tahun 

2010, prosentase penyerapan dalam APBD sebesar 

25,10%, dari usulan masyarakat sebanyak 498 usulan. 

Berarti ada penurunan usulan dalam proses 

perencanaan dari hasil Musrenbang sebanyak 498 

dalam RKPD menjadi 163, di KUA PPAS turun lagi 

menjadi 125 usulan dan yang terakomodasi dalam 

APBD usulan sama dengan KUA PPAS tidak mengalami 

penurunan dan penambahan yaitu 125 usulan. 

Pada tahun ini masyarakat aktif berpatisipasi 

dalam mengusulkan aspirasi dalam berbagai usulan 

dan khusus untuk kelompok kegiatan fisik terdapat 

498 usulan. Pembangunan jalan menjadi primadona 

aspirasi di Musrenbang dengan 147 usulan, namun 

penyerapan aspirasi yang terakomodasi dalam APBD 

paling banyak yaitu kegiatan pembuatan sumur 

resapan dengan 48 usulan yang terakomodasi dan 

pembuatan saluran/gorong-gorong dengan 35 usulan 

yang terakomodasi.  

Kebijakan yang diambil pada tahun 2010 yaitu 

bagaimana mensejahterakan masyarakat yang 

kesulitan air khususnya di daerah Kecamatan 

Argomulyo dengan cara pembuatan sumur resapan 

yang sumber dananya dari APBD Kota Salatiga.  

 



94 

 

Berdasarkan uraian tersebut bisa disimpulkan 

bahwa penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD khusus kegiatan fisik untuk 

APBD Tahun 2010 prosentase penyerapannya sebesar 

25,10%. Ada penurunan prosentase penyerapan dalam 

proses perencanaan yang dimulai dari hasil 

Musrenbang Kecamatan sampai dengan ranah APBD, 

seperti yang terlihat dalam Gambar 5 berikut. 

 

Gambar 5 

Grafik Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2010 

 

 
Sumber:  Bappeda  Kota  Salatiga (data  diolah), 2012 
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dalam APBD Kota Salatiga Tahun 2009 mencapai 
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Realisasi APBD Tahun 2010 untuk belanja 

daerah totalnya Rp. 409.615.915.631,00, dialokasikan 

untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), yaitu belanja 

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program kegiatan (belanja aparatur), 

sebesar Rp. 239.021.559.678,00 (58,35%). Alokasi 

untuk Belanja Langsung (BL) yaitu belanja yang 

dianggarakan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan (belanja publik) 

lebih kecil prosentase alokasi anggarannya yaitu 

sebesar Rp. 170.594.355.953,00 (41,65%). 

Kebijakan keuangan daerah Kota Salatiga 

difokuskan pada pembiayaan pembangunan, yang 

menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas 

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk APBD Tahun 2010 tidak tercapai dengan alokasi 

belanja publik prosentasenya lebih kecil 41,65% 

dibandingkan dengan alokasi belanja aparatur 58,35%. 

APBD Kota Salatiga Tahun 2010 untuk belanja publik 

sebesar Rp. 170.594.355.953,00 (41,65%) dianggarakan 

untuk program dan kegiatan yang terkait secara 

langsung dengan pelayanan masyarakat alokasinya 

lebih kecil dibandingkan dengan belanja aparatur 

sebesar Rp. 239.012.559.678,00. Prosentase untuk 

penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD sebesar 

25,10%  mencapai kriteria rendah. 

APBD Kota Salatiga Tahun 2010, alokasi 

anggaran untuk belanja publik 41,65% lebih kecil 

dibanding belanja aparatur 58,35%. Dengan alokasi 
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anggaran untuk belanja publik yaitu belanja yang 

terkait secara langsung dengan pelayanan masyarakat  

sebesar Rp. 170.594.355.953,00, maka penyerapan 

aspirasi masyarakat dalam APBD mencapai kriteria 

rendah  yaitu 25,10%. APBD Tahun 2010 terjadi 

surplus anggaran daerah dan  SiLPA (Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran) lebih kecil dibandingkan APBD 

Tahun 2009.  

Surplus yaitu selisih lebih antara pendapatan 

dan belanja daerah sebesar Rp. 1.888.523.875,00 dan 

SiLPA yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran 

sebesar Rp. 62.648.379.855,00. 

Penyerapan aspirasi masyarakat khusus 

kegiatan fisik yang terakomodasi dalam APBD Tahun 

2011, prosentase penyerapan dalam APBD sebesar 

33,84% dari usulan masyarakat sebanyak 396 usulan. 

Berbeda dengan APBD Tahun 2009 dan APBD Tahun 

2010 pada APBD Tahun 2011 ada peningkatan 

prosentase penyerapan aspirasi masyarakan dalam 

proses perencanaan dari hasil Musrenbang sebanyak 

396 dalam RKPD menjadi 99, di KUA PPAS turun 

menjadi 98 usulan, namun terjadi peningkatan yang  

terakomodasi dalam APBD menjadi 134 usulan.  

Ada kelompok usulan yang tidak melalui 

Musrenbang yaitu pembuatan sumur resapan dalam 

Musrenbang hanya ada 9 usulan, dalam RKPD dan 

KUA PPAS turun menjadi 6 usulan namun dalam APBD 

terserap menjadi 48 usulan, sehingga bisa disimpulkan 

bahwa kebijakan APBD masih dibutuhkan pembuatan 
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sumur resapan untuk menindaklanjutin kebijakan 

APBD Tahun 2010 untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam kebutuhan air untuk kesejahteraan 

masyarakatnya, seperti dalam tabel 5.3 berikut ini. 

 

Tabel 5.3 

Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodasi dalam APBD 

Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2011 
 

Keterangan 
Musren :  Musrenbang tingkat Kota 
RKPD :  Terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 
%P.RKPD :  Prosentase penyerapan dalam RKPD 

KUA PPAS :  Terakomodasi dalam KUA PPAS 
%P.KUA PPAS  : Prosentase penyerapan dalam KUA PPAS 
APBD : Terakomodasi dalam APBD 
%P.APBD : Prosentase penyerapan dalam APBD 

Sumber:  Bappeda  Kota  Salatiga (data  diolah), 2012 

 

N
o 

Kelompok 
Musre

n 
RKPD 

% 
P. RKPD 

KUA 
PPAS 

% 
P.                 

KUA PPAS 
APBD 

% 
P. APBD 

1 Pembangunan Gedung 20 8 40% 7 35% 6 35% 

2 Pembangunan Jalan 139 2 1,44% 2 1,44% 0 0% 

3 Pembangunan Jembatan 7 2 28,57% 2 28,57% 1 14,29% 

4 
Pembangunan 
Saluran/gorong-gorong 

116 30 25,86% 30 25,86% 27 23,28% 

5 
Pembangunan 
turap/talud/bronjong 

31 9 29,03% 9 29,03% 8 25,81% 

6 Rehab gedung 14 6 42,86% 6 42,86% 6 42,86% 

7 Rehab Jalan 13 8 61,54% 8 61,54% 8 61,54% 

8 Rehab Jembatan 2 2 100% 2 100% 2 100% 

9 Rehab Saluran 17 17 100% 17 100% 17 100% 

10 
Pembangunan sarana 
prasarana RSS 

12 1 8,33% 1 8,33% 1 8,33% 

11 
Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku 

9 1 11,11% 1 11,11% 9 100% 

12 
Bantuan Sosial RTM 
(Rehabilitasi Rumah RTM) 

6 6 100% 6 100% 0 0% 

13 Pembuatan sumur resapan 9 6 66,67% 6 66,67% 48 
533,33

% 

14 Pembuatan Biogas 1 1 100% 1 100% 1 100% 

Jumlah Total 396 99 
 

98 
 

134 
 

% Total yang Terakomodasi 
  

25,00 
 

24,75 
 

33,84 
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Berdasarkan tabel 5.3 tersebut bisa disimpulkan 

bahwa penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD khusus kegiatan fisik untuk 

APBD Tahun 2011 prosentase penyerapannya sebesar 

33,84. Ada peningkatan prosentase penyerapan dalam 

proses perencanaan yang dimulai dari hasil 

Musrenbang Kecamatan sampai dengan ranah APBD, 

seperti yang terlihat dalam Gambar 6 berikut ini. 

 

Gambar 6 
Grafik Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2011 
 

 
Sumber:  Bappeda  Kota  Salatiga (data  diolah), 2012 

 

Grafik penyerapan aspirasi masyarakat dalam 

APBD Tahun 2011 berbeda dengan grafik penyerapan 

pada APBD Tahun 2009 dan APBD Tahun 2010. Grafik 

penyerapan pada APBD Tahun 2011 cenderung naik 

dibandingakan pada grafik APBD Tahun 2009 dan 

APBD Tahun 2010 cenderung turun dari proses 
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perencanaan musrenbang sampai ke pembahasan 

APBD. Muncul aspirasi yang terserap dalam APBD 

namun dalam dalam Musrenbang, RKPD dan KUA 

PPAS tidak diusulkan. Kegiatan pembuatan sumur 

resapan, dalam Musrenbang ada 9 usulan, dalam 

RKPD dan KUA PPAS turun menjadi 6 usulan, namun 

dalam pembahasan APBD menjadi 48 usulan.  

Munculnya aspirasi tersebut terjadi pada saat 

pembahasan anggaran oleh TAPD dan Banggar, tanpa 

melalui proses perencanaan karena tidak melalui 

Musrenbang dan  tidak masuk dalam RKPD maupun 

KUA PPAS. Hal tersebut bertentangan dengan proses 

perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat 

dalam proses perencanaan melalui musrenbang agar 

semua stakeholder mengetahui karena Musrenbang 

adalah forum antar pelaku kepentingan dalam rangka 

menyusun rencana pembangunan daerah. 

Kegiatan pembangunan sumur resapan yang 

tanpa melalui Musrenbang terakomodasi dalam APBD 

Tahun 2011, walaupun itu merupakan kebijakan TAPD 

dan Banggar untuk mengakomodir usulan APBD Tahun 

2010, sebanyak 93 usulan di Musrenbang namun baru 

terakomodasi pada APBD Tahun 2010 sebanyak 48 

usulan, yaitu terjadi pelimpahan tahun sebelumnya, 

hal tersebut bertentangan dengan prinsip partisipatif 

yang melibatkan masyarakat dalam proses 

perencanaan.  
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Diharapkan Semua usulan aspirasi baik itu dari 

masyarakat, Reses DPRD, janji Walikota dan usulan 

SKPD masuk ke Musrenbang dengan harapan agar 

pada saat pembahasan APBD oleh Banggar dan TAPD 

tidak lagi muncul usulan-usulan baru, menghindari 

munculnya usulan untuk kepentingan golongan 

kelompok, dan individu.  

Munculnya usulan baru dalam pembahasan 

APBD antara Banggar dan TAPD dibenarkan oleh 

Informan dari DPRD2.  

“Ya, kadang ada usulan baru pada saat pembahasan 
anggaran. Usulan kegiatan yang muncul tanpa melalui 

perencanaan, namun tidak setiap tahun ada. Usulan 

kegiatan karena adanya kebijakan untuk kegiatan yang 

bersifat mendesak “. 
 

Realisasi APBD Tahun 2011 untuk belanja 

daerah totalnya Rp. 458.618.399.163,00, dialokasikan 

untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), yaitu belanja 

yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program kegiatan (belanja aparatur), 

sebesar Rp. 274.103.673.264,00 (59,77%). Alokasi 

untuk Belanja Langsung (BL) yaitu belanja yang 

dianggarakan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan (belanja publik) 

lebih kecil prosentase alokasi anggarannya yaitu  

sebesar Rp. 185.514.725.899,00 (40,23%). 

Kebijakan keuangan daerah Kota Salatiga 

difokuskan pada pembiayaan pembangunan, yang 

menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas 

                                                           
2
 Wawancara Haris (Mantan Anggota DPRD)(Pebruari 2013). 
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pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk APBD Tahun 2011 tidak tercapai dengan alokasi 

belanja publik prosentasenya lebih kecil 40,23% 

dibandingkan dengan alokasi belanja aparatur 59,77%. 

APBD Kota Salatiga Tahun 2011 untuk belanja publik 

sebesar Rp. 184.514.725.899,00 (40,23%) dianggarakan 

untuk program dan kegiatan yang terkait secara 

langsung dengan pelayanan masyarakat alokasinya 

lebih kecil dibandingkan dengan belanja aparatur 

sebesar Rp. 274.103.673.264,00. Prosentase untuk 

penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD sebesar 

33,84%  mencapai kriteria baik. 

APBD Kota Salatiga Tahun 2011, alokasi 

anggaran untuk belanja publik 40,23% lebih kecil 

dibanding belanja aparatur 59,77%. Dengan alokasi 

anggaran untuk belanja publik yaitu belanja yang 

terkait secara langsung dengan pelayanan masyarakat  

sebesar Rp. 184.514.725.899,00, maka penyerapan 

aspirasi masyarakat dalam APBD mencapai kriteria 

baik  yaitu 33,84%. APBD Tahun 2011 terjadi surplus 

anggaran daerah dan  SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran) lebih kecil dibandingkan APBD Tahun 2009 

dan APBD Tahun 2010.  

Surplus yaitu selisih lebih antara pendapatan 

dan belanja daerah sebesar Rp. 19.555.111.758,00 dan 

SiLPA yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran 

sebesar Rp. 52.520.918.889,00. 
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Penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD 

dalam tiga tahun terakhir relatif fluktualif, tidak sama 

tiap tahunnya yang terakomodasi dalam APBD, banyak 

hal yang mempengaruhi penyerapan aspirasi 

masyarakat yang terakomodasi dalam APBD. 

Hasil analisis aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD dari  APBD Tahun 2009 s.d 

APBD Tahun 2011 tersebut diatas baik usulan maupun 

penyerapannya tiap tahun berbeda-beda, dan realisasi 

anggaran untuk alokasi belanja publik dan aparatur 

juga berbeda tiap tahunnya seperti terlihat dalam Tabel 

5.4 dan untuk penyerapan aspirasi dan Tabel 5.5 

berikut ini. 

 

Tabel 5.4 

Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodasi dalam APBD 
Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2009 s.d APBD Tahun 2011 

 

Keterangan 
Musren :  Musrenbang tingkat Kota 
RKPD :  Terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

%P.RKPD :  Prosentase penyerapan dalam RKPD 
KUA PPAS :  Terakomodasi dalam KUA PPAS 
%P.KUA PPAS  : Prosentase penyerapan dalam KUA PPAS 
APBD : Terakomodasi dalam APBD 

%P.APBD : Prosentase penyerapan dalam APBD 

Sumber:  Bappeda  Kota  Salatiga (data  diolah), 2012 

 

Tabel 5.4 terlihat bahwa prosentase penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam APBD 

Tahun 2009 sebesar 74,31%, APBD Tahun 2010 

N

o 

APBD Tahun 2009 s.d 

APBD Tahun 2011 
Musren RKPD 

% 

P. RKPD 

KUA 

PPAS 

% 

P.                 

KUA PPAS 

APBD 
% 

P. APBD 

1. APBD Tahun 2009 114 134 93,05% 117 81,25% 107 74,31% 

2. APBD Tahun 2010 498 163 32,73% 125 25,10% 125 25,10% 

3. APBD Tahun 2011 396 99 25,00% 98 24,75% 134 33,84% 
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sebesar 25,10% dan APBD Tahun 2011 sebesar 

33,84%. Sesuai dengan pendekatan partisipatif maka  

penyerapan aspirasi masyarakat yang terakomodasi 

dalam APBD Kota Salatiga untuk tiga tahun terakhir 

sebagai berikut: 

1. APBD Tahun 2009 : 74,31%  =  Sangat Baik 

2. APBD Tahun 2010 : 25,10%  =  Rendah 

3. APBD Tahun 2011 : 33,84% = Baik 

Untuk grafik penyerapan aspirasi masyarakat 

yang terakomodasi dalam APBD dari Tahun 2009 s.d 

APBD Tahun 2011 terlihat dalam Gambar 7 berikut ini. 

 

Gambar 7 

Grafik Prosentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2009 s.d APBD Tahun 2011 
 

 

Sumber:  data  diolah, 2012 
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Dari grafik tersebut terlihat bahwa dalam tiga 

tahun terakhir yaitu APBD Tahun 2009 s.d APBD 

tahun 2011 prosentase penyerapannya berubah-ubah, 

terjadi fluktuasi dalam proses penyerapannya, 

mencapai kriteria sangat baik, rendah dan baik, seperti 

terlihat dalam Gambar 8 berikut ini. 

 

Gambar 8 

Grafik Kriteria Prosentase Penyerapan dalam APBD 

Kegiatan Fisik untuk APBD Tahun 2009 s.d APBD Tahun 2011 
 

 
   Sumber:  data  diolah, 2012 

 

Dari data tersebut maka rata-rata prosentase 

penyerapan aspirasi masyarakat yang terakomodasi 

dalam APBD untuk tiga tahun terakhir terlihat dalam 

Tabel 5.5 berikut ini. 
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Tabel 5.5 
Rata-rata Prosentase Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang 

Terakomodasi dalam APBD Kegiatan Fisik untuk APBD 

Tahun 2009 s.d APBD Tahun 2011 
 

Sumber:  data  diolah, 2012 

 

Rata-rata prosentase penyerapan aspirasi 

masyarakat yang terakomodasi dalam APBD Kota 

Salatiga dalam tiga tahun terakhir yaitu sebesar 

44,41%, dikategorikan dalam kriteria penyerapan baik. 

Hasil analisis tersebut bisa disimpulkan bahwa 

rata-rata penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga dalam kategori 

baik untuk usulan pembangunan yang bersifat fisik 

yaitu seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, 

saluran, gorong-gorong, talud dan lain-lain walaupun 

tiap tahunnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam 

Musrenbang berbeda-beda dan cukup fluktuatif, yaitu 

sangat baik, rendah dan baik. 

Prosentase penyerapan aspirasi masyarakat 

yang terakomodasi dalam APBD cenderung fluktuatif 

disebabkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi 

proses penyerapan aspirasi masyarakat yang akan 

dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

No APBD 
% Penyerapan 

dalam 
APBD 

Rata-rata Prosentase 
Penyerapan dalam 

APBD 
Kriteria Penyerapan 

1. APBD Tahun 2009 74,31%  
 

44,41% Baik 2. APBD Tahun 2010 25,10% 

3. APBD Tahun 2011 33,84% 
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Penyerapan aspirasi masyarakat dalam tiga 

tahun terakhir sangat fluktuatif. APBD Tahun 2009 

penyerapannya sangat baik, disini 74,31% usulan 

aspirasi masyarakat lewat Musrenbang terakomodasi 

dalam APBD, pada APBD Tahun 2010 hanya 25,10% 

terakomodasi dalam APBD yang termasuk dalam 

kategori rendah serapan usulan aspirasi masyarakat 

dalam Musrenbang, sedangkan APBD Tahun 2011 

33,84% usulan aspirasi masyarakat terakomodasi 

dalam APBD termasuk dalam kategori baik sehingga 

usulan aspirasi dalam Musrenbang terserap baik. 

Prosentase realisasi anggaran APBD Tahun 2009 

untuk BTL (Belanja Aparatur) 47,20% dan BL (Belanja 

Publik) sebesar 52,80%, APBD Tahun 2010 untuk BTL 

(Belanja Aparatur) 58,35% dan BL (Belanja Publik) 

sebesar 41,65%, APBD Tahun 2011 untuk BTL (Belanja 

Aparatur) 59,77% dan BL (Belanja Publik) sebesar 

40,23%, seperti terlihat dalan Tabel 5.6 berikut ini. 

 

Tabel 5.6 

Prosentase Belanja Daerah untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) 

dan Belanja Langsung (BL)  Kota Salatiga Tahun 2009 – 2011 
 

Uraian Realisasi  2009 % Realisasi  2010 % Realisasi 2011 % 

BELANJA DAERAH 432.656.545.412 
 

409.615.915.631 
 

458.618.399.163 
 

Belanja Tidak 
Langsung (BTL) 

204.203.363.965 47,20 239.021.559.678 

 
58,35 274.103.673.264 

 
59,77 

Belanja Langsung 
(BL) 

228.453.181.447 

 
   52,80 170.594.355.953 

   
   41,65 184.514.725.899 

    
   40,23 

Sumber : RKPD Kota Salatiga, 2012 (data diolah, 2012) 
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Realisasi APBD Tahun 2009, prosentasenya 

lebih besar untuk belanja publik sebesar 52,80%, 

sedangkan untuk realisasi APBD Tahun 2010 dan 

APBD Tahun 2011 prosentasenya lebih besar untuk 

belanja aparatur sebesar 58,35% dan APBD Tahun 

2011 belanja aparatur naik menjadi sebesar 59,77%. 

Penyerapan aspirasi masyarakat pada APBD 

Tahun 2009, 74,31% aspirasi masyarakat khusus 

untuk kegiatan fisik terserap dari 114 usulan dalam 

Musrenbang. Prosentase serapan mencapai kriteria 

sangat baik karena usulan yang terakomodasi dalam 

Musrebang rendah hanya 114 usulan, dan terjadi 

penurunan  penyerapan dari Musrenbang 114 turun 

menjadi 134 usulan dalam RKPD, dalam KUA PPAS 

turun lagi menjadi 117 usulan, dan terakomodasi 

dalam APBD tinggal 107 usulan (74,31%).  

Alokasi anggaran untuk belanja langsung 

(belanja publik) Rp. 228.453.181.447,00, namun dalam 

belanja langsung masih ada alokasi belanja pegawai 

sebesar Rp. 17.381.566.023,00 untuk pengeluaran 

honorarium atau upah dalam melaksanakan program 

dan kegiatan pemerintah daerah, maka prosentase 

untuk alokasi belanja publik berkurang menjadi 

48,83%. 

Kesimpulan yang bisa ditarik untuk penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam APBD 

Kota Salatiga Tahun 2009, untuk kegiatan fisik yang 

mencapai kriteria sangat baik dengan alokasi anggaran 

untuk belanja publik hanya 48,83% belum bisa 



108 

 

dikatakan bahwa serapannya baik, karena aspirasi 

yang terserap dalam Musrenbang sudah rendah, hanya 

114 kegiatan bahkan cenderung turun dalam proses 

perencanaan dan penganggaran. Dari 114 usulan 

kegiatan di Musrenbang turun menjadi 107 kegiatan 

yang terserap dalam APBD tahun 2009.  

Penyerapan aspirasi masyarakat pada APBD 

Tahun 2010, 25,10% aspirasi masyarakat khusus 

untuk kegiatan fisik terserap dari 498 usulan dalam 

Musrenbang. Prosentase serapan mencapai kriteria 

rendah karena usulan yang terakomodasi dalam 

Musrebang besar yaitu 498 usulan, dan terjadi 

penurunan  penyerapan dari Musrenbang 498 turun 

menjadi 163 usulan dalam RKPD turun sebesar 

67,27%, dalam KUA PPAS turun lagi menjadi 125 

usulan, dan terakomodasi dalam APBD sama 125 

usulan (25,10%).  

Alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk 

belanja langsung (belanja publik) dalam APBD sebesar                          

Rp. 170.594.355.953,00, namun dalam belanja 

langsung masih ada alokasi belanja pegawai sebesar 

Rp. 20.437.896.575,00 untuk pengeluaran honorarium 

atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintah daerah, maka prosentase untuk alokasi 

belanja publik berkurang menjadi 36,66%. 

Kesimpulan yang bisa ditarik untuk penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam APBD 

Kota Salatiga Tahun 2010, untuk kegiatan fisik yang 

mencapai kriteria rendah dengan alokasi anggaran 
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untuk belanja publik hanya 36,66% bisa dikatakan 

bahwa serapannya rendah, karena aspirasi yang 

terserap dalam Musrenbang besar sebanyak 498 

kegiatan, dan bahkan cenderung turun dalam proses 

perencanaan dan penganggaran. Dari 498 usulan 

kegiatan di Musrenbang turun menjadi 125 kegiatan 

yang terserap dalam APBD tahun 2010. 

Penyerapan aspirasi masyarakat pada APBD 

Tahun 2011, 33,84% aspirasi masyarakat khusus 

untuk kegiatan fisik terserap dari 396 usulan dalam 

Musrenbang. Prosentase serapan mencapai kriteria 

baik karena usulan yang terakomodasi dalam 

Musrebang besar yaitu 396 usulan, dan terjadi 

penurunan  penyerapan dari Musrenbang 396 turun 

menjadi 99 usulan dalam RKPD turun sebesar 75%, 

dalam KUA PPAS turun lagi menjadi 98 usulan, dan 

terakomodasi dalam APBD naik sebesar 26,86% 

menjadi 134 usulan.  

Alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk 

belanja langsung (belanja publik) dalam APBD sebesar 

Rp. 184.514.725.899,00, namun dalam belanja 

langsung masih ada alokasi belanja pegawai sebesar 

Rp. 23.567.899.442,00 untuk pengeluaran honorarium 

atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan 

pemerintah daerah, maka prosentase untuk alokasi 

belanja publik berkurang menjadi 35,09%. 

Kesimpulan yang bisa ditarik untuk penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam APBD 

Kota Salatiga Tahun 2011, untuk kegiatan fisik yang 
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mencapai kriteria baik dengan alokasi anggaran untuk 

belanja publik hanya 35,09% belum bisa dikatakan 

bahwa serapannya baik, karena aspirasi yang terserap 

dalam Musrenbang besar sebanyak 396 kegiatan, 

namun cenderung turun dalam proses perencanaan 

dan penganggaran. Dari 396 usulan kegiatan di 

Musrenbang turun menjadi 99 dalam RKPD, turun lagi 

dalam KUA PPAS tapi kegiatan yang terserap dalam 

APBD tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 134 

usulan. 

Penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD tiap tahunnya, yang paling 

menentukan usulan (program/kegiatan) mana yang 

akan masuk dalam APBD menurut Informan dari 

Bappeda Kota Salatiga3.  

“Yang paling menentukan usulan baik program/ kegiatan 
mana yang masuk ke APBD yaitu WaliKota, Wakil WaliKota, 

Sekretaris Daerah, Tim Anggaran dan Badan Anggaran 

(anggota DPRD yang masuk dalam badan anggaran) adalah 

semua unsur tersebut memiliki peran yang proporsional 

sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan kewenangannya“. 
 

Usulan aspirasi masyarakat yang terakomodir 

dalam APBD nantinya bukan Kecamatan yang 

mengampu namun Dinas terkait seperti Dinas Bina 

Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air (DBM & 

PSDA), Dinas Cipta karya dan Tata Ruang (DCK & TR) 

untuk usulan kegiatan yang bersifat fisik dan Badan 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga 

Berencana dan Ketahanan Pangan (Bapermas PKB & 

                                                           
3
 Wawancara Henni Mulyani (Desember 2012). 
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KP), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Dinsosnakertrans) dan Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM (DisperindagKop & 

UMKM) untuk usulan kegiatan yang bersifat non fisik. 

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh 

Informan dari Kecamatan4. 

“Bukan Kecamatan yang mengampu tapi dinas terkait 

seperti DBM PSDA, DCK TR untuk usulan fisik dan 

Bapermas, Dinsosnakertrans, DisperindagKop UMKM 

untuk usulan non fisik“. 
 

Kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan 

analisis tipologi tangga partisipasi masyarakat menurut 

teori Arnstein tentang penyerapan aspirasi masyarakat 

yang dari tahun ke tahun fluktuatif, karena penyerapan 

aspirasi masyarakat dalam Musrenbang baru pada 

tingkatan Informing, Consultation dan  Pleacation. 

Informing artinya telah ada komunikasi namun 

masih bersifat pemberitahuan searah, Consultation 

artinya terjadi komunikasi dengan masyarakat tetapi 

sarannya tidak selalu dipakai dan Plecation artinya 

komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada 

negosiasi antara masyarakat dengan pemerintah. 

Informing, Consultation dan  Pleacation masuk 

dalam tangga ketiga, keempat dan kelima yang  

dikategorikan sebagai tingkat tokenisme yaitu 

masyarakat didengar dan berpendapat tetapi mereka 

tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan 

jaminan bahwa pandangan mereka akan 

dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, ada 
                                                           
4
 Wawancara Noegroho A.S (Desember 2012).  
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beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti tata 

cara pengusulan kegiatan, azas kemanfaatan dan 

kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran 

daerah. 

Selain itu belum adanya aturan daerah yang 

mengatur tentang prosentase minimal penyerapan 

aspirasi masyarakat yang meliputi program dan 

kegiatan usulan masyarakat dalam Musrenbang 

sebagai stimulan kepada masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan. 

Penyerapan aspirasi masyarakat dalam 

Musrenbang seperti yang dikemukakan oleh Informan 

dari Kecamatan5. 

“Proses serapan saat Musrenbang Kota 15% - 30%, usulan 

berdasar plafon yang telah ditetapkan dan kami tidak dapat 

mengatakan rendah atau baik, dan Tahun 2012 sekarang 

ini ada kegiatan untuk penyerapan aspirasi masyarakat 

melalui program “P2M SMART“, yaitu Program 
Pemberdayaan Masyarakat Menuju Sejahtera, Mandiri dan 

Bermartabat yang penyaluran dananya melalui LPMK lewat 

hibah dan Tahun 2013 akan berlanjut menjadi kegiatan di 

Kecamatan“. 
 

Usulan-usulan masyarakat dari tingkat RT 

sampai dengan Kecamatan pada saat Musrenbang Kota 

serapannya mencapai 15%-30%, namun hal tersebut 

berdasarkan pada plafon yang telah ditetapkan untuk 

tiap-tiap Kecamatan ada pagu anggaran dengan 

indikator pembobotan berdasarkan luas wilayah, 

jumlah penduduk dan  jumlah RT, sehingga prosentase 

15%-30% serapan menurut Camat Sidorejo tidak dapat 

                                                           
5
 Wawancara Noegroho A.S (Desember 2012).  
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mengatakan rendah atau baik namun tiap tahun 

meningkat seperti Tahun 2012 ada program “P2M 

SMART“ untuk mengakomodir usulan aspirasi 

masyarakat lewat dana hibah yang peruntukkannya 

untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

meningkatkan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan sebagai upaya mendukung Visi Kota 

yaitu “Salatiga yang Sejahtera, Mandiri dan 

Bermartabat”. 

Penyerapan aspirasi masyarakat menurut 

Informan dari Bappeda Kota Salatiga6, juga cenderung 

naik, seperti kutipannya berikut ini:  

“Penyerapan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dan 

APBD cenderung naik, hal ini dikarenakan usulan yang 
tidak diampu oleh SKPD terkait, diusulkan menjadi hibah 

dan bantuan sosial, serta program-program pemberdayaan 

masyarakat”. 
 

Menurut Informan dari Bappeda tersebut bahwa 

penyerapan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang 

dan APBD cenderung naik dan ini sesuai dengan hasil 

penelitian bahwa rata-rata prosentase penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam APBD 

Kota Salatiga dalam tiga tahun terakhir yaitu sebesar 

44,41%, dikategorikan dalam kriteria penyerapan baik. 

Hal tersebut dikarenakan usulan yang tidak 

diampu oleh SKPD terkait, diusulkan menjadi hibah 

dan bantuan sosial, serta program-program 

pemberdayaan masyarakat, seperti pada APBD Tahun 

2012 dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan 

                                                           
6
 Wawancara Henni Mulyani (Desember 2012). 
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peran masyarakat dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, untuk 

memberdayakan lembaga masyarakat di tingkat 

Kelurahan, meningkatkan swadaya masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan dan memberikan dana 

stimulan kepada masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan, maka lewat dana hibah tiap-tiap LPMK 

(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) di 

masing-masing Kelurahan menerima dana hibah 

tersebut dalam program “P2M SMART“. 

Pemberian dana hibah dan penyerapan usulan 

aspirasi masyarakat menurut Informan dari LPMK7.  

“Penyerapan aspirasi masyarakat sudah cukup baik, 

namun tidak semua usulan masuk ke Musrenbang 
Kecamatan dan Musrenbang Kota. Tahun 2012 ada 

kegiatan “P2M SMART”, dalam bentuk hibah yang masuk di 

APBD 2012 cukup membantu masyarakat karena hibah 

diberikan kepada LPMK untuk pembangunan lingkungan 

sekitar yang merupakan usulan aspirasi masyarakat untuk 

pemberdayaan masyarakatnya“. 
 

Dana hibah “P2M SMART” dalam Peraturan 

Walikota Salatiga Nomor 58 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan “P2M SMART“ diberikan 

berdasarkan hasil pembobotan dengan menggunakan 

indikator  luas wilayah per Kelurahan, jumlah 

penduduk per Kelurahan, banyaknya RT per Kelurahan 

dan kepadatan penduduk per Kelurahan. Berdasarkan 

pembobotan maka Kelurahan dikategorikan dalam 3 

kategori yaitu kategori rendah mendapat dana hibah 

100 juta, kategori sedang mendapat dana hibah 150 

                                                           
7
 Wawancara Jamil (Januari 2013). 
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juta dan kategori tinggi 200 juta dialokasikan untuk 

pembangunan fisik berdasarkan aspirasi masyarakat 

lewat Musrenbang untuk menyerap swadaya 

masyarakat. 

 

5.1.3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  
Penyerapan Aspirasi Masyarakat 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

prosentase penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga tiga tahun 

terakhir yaitu sebesar 44,41%, dikategorikan dalam 

kriteria penyerapan baik, namun banyak faktor yang 

mempengaruhi baik dari proses perencanaan hingga 

terakomodasi dalam APBD. 

 Penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD 

dari hasil penelitian ditemukan bahwa tiap tahun 

prosentase penyerapannya berubah-ubah, untuk APBD 

Tahun 2009 termasuk kategori sangat baik dengan 

74,30%, APBD Tahun 2010 turun dratis serapanya 

hanya 25,10% termasuk kategori rendah dan APBD 

Tahun 2011 serapannya naik menjadi 33,84% 

termasuk kategori baik untuk penyerapan aspirasi 

kegiatan fisik, karena masih ada aspirasi masyarakat 

yang bersifat non fisik. 

Berdasarkan hasil penelitian dan dari Dokumen 

Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2010 (Bappeda Kota 

Salatiga, 2011), ada 7 kriteria terakomodasinya usulan 

masyarakat dan kriteria tersebut termasuk dalam 

faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi 
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yaitu tata cara pengusulan kegiatan, keefektifan usulan 

dengan sasaran, pemerataan pembangunan, kriteria 

teknis usulan, kebutuhan masyarakat dan penyesuaian 

dengan kebijakan nasional dan provinsi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Informan dari 

Bappeda Kota Salatiga8, bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi besar kecilnya penyerapan aspirasi 

masyarakat dalam APBD Kota Salatiga diantaranya: 

“Skala prioritas usulan, azas kemanfaatan bagi 

masyarakat, kemendesakan program/kegiatan, 

munculnya pemberdayaan masyarakat“. 
 

Faktor-faktor yangmempengaruhi besar kecilnya 

penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD menurut 

Informan dari DPPKAD9 ada tiga hal yaitu: 

“Kurang sesuainya penetapan prioritas oleh masyarakat 

dengan penetapan prioritas oleh Pemerintah Kota. 

Terbatasnya kemampuan keuangan daerah. Usulan dari 

masyarakat; masih berdasar kepada keinginan; yang 

belum semuanya berdasarkan pada kebutuhan yang 

merupakan pemecahan masalah yang sedang dihadapi”. 
 

Sedangkan menurut Informan dari Bappeda 

Kota Salatiga10, faktor-faktor mempengaruhi 

penyerapan aspirasi masyarakat tidak terakomodasi 

dalam APBD meliputi: 

“Kemampuan anggaran, faktor kemendesakan, 

menunjang Visi Misi WaliKota atau tidak, 
kesepakatan antara eksekutif dan legislatif“. 

 

 

                                                           
8
 Wawancara Henni Mulyani (Desember 2012). 

9
 Wawancara Hermini W (Desember 2012). 

10
 Wawancara Dewi Ernawati (Nopember 2012). 
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Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil 

penelitian bahwa penyerapan aspirasi masyarakat yang 

terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga setiap 

tahunnya tidak pasti berapa prosen yang harus 

terserap dalam APBD. Hal tersebut karena dipengaruhi 

oleh banyak faktor diantaranya: 

1. Kemampuan anggaran, untuk menyusun Dokumen 

RKPD sebagai landasan penyusunan APBD untuk 

mengakomodasi usulan masyarakat dari hasil 

Musrenbang dan Forum SKPD harus dilakukan 

sinkronisasi anggaran dengan melihat kemampuan 

anggaran daerah. 

Kemampuan anggaran merupakan faktor utama 

yang mempengaruhi bagaimana penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam 

APBD diharapkan ada kesepakatan baik eksekutif 

maupun legislatif sesuai dengan prioritas 

kebutuhan dengan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas anggaran, taat azas dan efisiensi dan 

efektivitas anggaran. 

2. Tata cara pengusulan kegiatan, sudah memenuhi 

prosedur dan sudah masuk dalam skala prioritas 

usulan atau belum dalam Musrenbang, jika tidak 

memenuhi tata cara dan tidak masuk dalam skala 

prioritas maka tidak akan terakomodasi dalam 

APBD. 

3. Azas kemanfaatan dan kebutuhan masyarakat, 

seperti yang dikemukakan oleh Camat Sidorejo 

bahwa “masyarakat sekarang lebih kritis dalam 
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menilai pembangunan di lingkungan sekitarnya, 

namun masyarakat cenderung tidak tahu 

bagaimana untuk mengetahui kebutuhannya, 

mereka hanya ingin semua yang diusulkan 

dipenuhi tapi tidak  melihat apakah usulan tersebut 

bermanfaat atau tidak, sehingga masyarakat 

cenderung tidak mampu mengidentifikasi 

kebutuhannya”. 

4. Kesesuaian dan menunjang Visi Misi Walikota, 

usulan aspirasi masyarakat disesuaikan dengan 

Visi dan Misi Walikota, yang kadang usulan 

masyarakat prioritasnya tidak sejalan dengan 

prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah. 

 

5.2. Analisis Persepsi Masyarakat Apakah APBD 
Mensejahterakan Masyarakat 

Hasil persepsi masyarakat tentang APBD 

terhadap 37 informan yang tahu tentang APBD, 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi 

masyarakat tentang APBD Kota Salatiga, apakah 

mensejahterakan atau tidak dilihat dari indikator 

kesejahteraan melalui tingkat pelayanan dasar yang 

telah diberikan oleh Pemerintah Kota Salatiga dalam 

bentuk pelayanan dasar bidang pendidikan, bidang 

kesehatan dan bidang infrastruktur. 

Persepsi masyarakat seperti yang didefinisikan 

oleh Robbins (2001), bahwa persepsi sebagai proses 

individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan 

kesan indera mereka agar memberikan makna kepada 
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lingkungan mereka, dan dalam penelitian ini digunakan 

informan yang cukup mengetahui apa itu APBD untuk 

melihat persepsi masyarakat dalam menafsirkan kesan 

indera mereka tentang apakah APBD Kota Salatiga 

mensejahterakan masyarakatnya atau tidak. 

Hasil analisis persepsi masyarakat tentang 

APBD tersebut mengenai pengetahuan, penilaian 

tentang APBD Kota Salatiga dilihat dari pelayan dasar 

yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang 

terlihat dalam Tabel 5.7 berikut ini.  

 

Tabel 5.7 
Persepsi Masyarakat tentang APBD Kota Salatiga dilihat dari 

Pengetahuan dan Penilaian tentang APBD 

 

Sumber:  data  diolah, 2012 

 

Persepsi masyarakat mengenai APBD Kota 

Salatiga terhadap informan yang cukup mengetahui 

apa itu APBD menyatakan bahwa APBD Kota Salatiga 

kurang mensejahterakan masyarakat baik itu dalam 

hal pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan 

infrastruktur. 

Bahkan ada informan yang menyatakan bahwa 

APBD tidak mensejahterakan seperti yang diungkapkan 

oleh Informan dari DPRD11 menyatakan bahwa dalam 

                                                           
11

 Wawancara Haris(Mantan DPRD)(Pebruari 2013)  

No Aspek Tentang APBD Kategori Prosentase 

1. Pengetahuan Tentang APBD Cukup Mengetahui 48,65% 

2. Penilaian Tentang APBD Kurang Mensejahterakan 37,84% 
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penyusunan APBD hanya berdasarkan persepsi yaitu 

transaksional dan selera:  

“Proses penyusunan APBD kalau secara normatif berjalan 

sesuai sistem yang berlaku, ada proses penyerapan 
aspirasi, ada proses perencanaan, proses pembahasan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun saya menilai 

secara persepsi bahwa APBD hanya sebagai ajang 

transaksional/transaksi antara para penguasa dan selera. 

Jadi penyusunannya ada politik anggaran didalamnya oleh 

penyelenggara pemerintahan yaitu Eksekutif dan Legislatif. 
Dengan Anggaran APBD yang besar outputnya tidak 

sebanding dengan asas manfaat yang dihasilkan 

peruntukkannya untuk masyarakat. Jadi saya menilai 

selama ini APBD tidak mensejahterakan masyarakat, 

selama pelaku atau aktor didalam tidak mempunyai visi 
dan misi untuk kesejahteraan rakyat. Saya menilai jika 

penyelenggara pemerintah salah satu bagus, yaitu unsur 

eksekutif dan legislatif, satu diantara dua itu sudah bagus 

maka sistem pemerintahan akan berjalan bagus. Apalagi 

jika dua-dua bagus maka bisa dikatakan bahwa APBD 

mensejahterakan masyarakat. Saya melihat selama ini 
penyelengara pemerintahan di Kota Salatiga belum bagus “. 

 

Tanggapan dari penentu kebijakan mengenai 

APBD yang tidak memihak kepada masyarakat dan 

kurang mensejahterakan masyarakatnya oleh Informan 

dari Kecamatan mengemukakan bahwa karena belum 

terkomunikasikan dengan baik12. 

“Ada beberapa kemungkinan masyarakat beranggapan 
bahwa APBD tidak memihak pada masyarakat, dan 
seringkali APBD tidak sesuai dengan usulan aspirasi 
masyarakat yaitu: APBD sebenarnya memihak, tapi tidak 
terkomunikasi dengan baik; SKPD penyerap aspirasi tidak 
mampu memformulasikan usulan aspirasi dalam bentuk 
kegiatan SKPD yang lugas dan mudah dimengerti; 
Kelemahan inovasi SKPD dalam menyusun kegiatan, 
sehingga cenderung “copy paste” tahun sebelumnya “. 

 

                                                           
12

 Wawancara Noegroho A.S (Desember 2012).  
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Beberapa kemungkinan yang dikemukakan oleh 

Camat Sidorejo tersebut berdasarkan penilaian beliau 

sebagai pelaksana langsung di Kecamatan yang lebih 

mengetahui tentang masyarakatnya, yang menurutnya 

APBD sebenarnya sudah memihak kepada masyarakat 

namun tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga 

masyarakat beranggapan bahwa APBD tidak memihak 

karena program dan kegiatannya tidak sesuai dengan 

usulan aspirasi masyarakat. 

Tanggapan tentang APBD yang tidak memihak 

kepada masyarakat menurut Informan dari Bappeda 

Kota Salatiga13yaitu:  

“Anggapan masyarakat untuk APBD yang tidak memihak 

kepada mereka dapat dipahami karena terdapat faktor-
faktor kemampuan anggaran, faktor kemendesakan, 

menunjang Visi Misi WaliKota atau tidak dan kesepakatan 

antara eksekutif dan legislatif sehingga hal tersebut harus 

dijelaskan kepada masyarakat“. 
 

Sedangkan Informan dari Bappeda juga14, 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besar 

kecilnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD 

Kota Salatiga diantaranya: 

“Anggapan tersebut dapat diterima sebagai feedback bagi 

pemerintah bahwa sosialisasi mekanisme pengusulan 

program/kegiatan aspirasi masyarakat belum dipahami 

secara komprehensif oleh sebagian masyarakat“. 
 

APBD Kota Salatiga agar bisa mensejahterakan 

masyarakat selain melibatkan partisipasi masyarakat 

dalam proses perencanaan, juga diharapkan sebelum  

APBD tersebut selesai disusun dan diPerdakan 

                                                           
13

 Wawancara Dewi Ernawati (Nopember 2012). 
14

 Wawancara Henni Mulyani (Desember 2012). 
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Pemerintah Kota Salatiga mengadakan uji publik APBD 

agar masyarakat mengetahui anggaran apa aja yang 

masuk dalam APBD.  

Uji Publik sebagai kegiatan semi sosialisasi dari 

draft atau standar yang sedang dikembangkan sehingga 

publik dapat mengetahui lebih dini atas standart yang 

akan diterbitkan. Kegiatan uji publik merupakan 

penyempurnaan gagasan yang sudah lama dihimpun 

dan ditelaah agar masyarakat dapat mengetahui 

struktur draft dari sesuatu yang diuji publik dan dapat 

memberi saran dan kritik yang sifatnya membangun, 

yang bisa dilakukan secara online, mengundang para 

pihak untuk mengikuti diskusi kelompok terfokus atau 

seminar dan menggelar forum khusus dengan pihak-

pihak yang berpengaruh pada keberhasilan atau 

tidaknya sesuatu yang diuji publik. 

Salah satu indikator kesejahteraan adalah 

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota 

Salatiga berdasarkan Data Statistik BPS Salatiga pada 

Tahun 2012 IPM sebesar 76,83 menempatkan Kota 

Salatiga berada dalam posisi keempat di antara 35 

Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 76,53. 

IPM sebagai salah satu indikator yang 

digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pembangunan manusia di suatu wilayah dengan 

mengukur kualitas hidup manusianya, dengan IPM 

76,83 yang mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya mengindikasikan bahwa Kota salatiga 
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cukup berhasil dalam pembangunan manusia untuk 

menuju masyarakat sejahtera dengan menempati posisi 

keempat dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. 

Persepsi masyarakat tentang APBD dilihat dari 

pengetahuan dan penilaian tentang APBD Kota Salatiga 

cukup mengetahui apa itu APBD tapi kurang 

mensejahterakan. Namun dari pihak Pemerintah Kota 

Salatiga sudah mensejahterakan dengan indikator 

prosentase alokasi anggaran untuk program dan 

kegiatan pelayanan dasar sudah mencukupi dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga  tinggi.  

Pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga 

belum menempatkan masyarakat sebagai subyek 

pembangunan karena proses perencanaan dan 

penganggaran yang dilaksanakan baru dalam tahap 

perencanaan, masyarakat dilibatkan hanya dalam 

proses musrenbang dari tingkat RT sampai dengan 

tingkat kota, namun ketika masuk dalam pembahasan 

APBD, pelaksanaan dan evaluasinya unsur masyarakat 

sudah tidak dilibatkan lagi. 

Meningkatnya prosentase anggaran dalam APBD 

yang merupakan usulan aspirasi masyarakat menjadi 

tanggungjawab semua pihak yaitu eksekutif, legislatif, 

pemerintah pusat/provinsi dan semua lapisan 

masyarakat maka untuk eksekutif yaitu pemerintah 

daerah diperlukan peningkatan koordinasi antar SKPD, 

peningkatan inovasi SKPD dalam menyusun kegiatan 

agar mampu memformulasikan usulan aspirasi dalam 

bentuk kegiatan yang lugas dan mudah dimengerti. 
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5.3. Relevansi Hasil Penelitian untuk Studi 
Pembangunan 

Mengingat tujuan pembangunan adalah untuk 

kesejahteraan masyarakat maka masyarakatlah yang 

paling mengerti kebutuhannya, sehingga penyusunan 

APBD Kota Salatiga dilakukan melalui usulan dari 

masyarakat melalui Musrenbang RT, RW, Kelurahan, 

Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kota.  

Penelitian ini betujuan mengetahui penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam APBD 

Kota Salatiga dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

dan mengetahui persepsi masyarakat apakah APBD 

mensejahterakan masyarakat yang bermanfaat untuk 

studi pembangunan. Tujuan pembangunan adalah 

untuk kesejahteraan masyarakat maka masyarakatlah 

yang paling mengerti kebutuhannya, sehingga dalam 

pembangunan yang benar-benar partisipatif harus 

melibatkan masyarakat luas dari perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karena salah 

salah satu pilar Good Governance adalah Civil Society. 

Pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga 

belum menempatkan masyarakat sebagai subyek 

pembangunan karena proses perencanaan partisipatif 

yang dilaksanakan baru dalam tahap perencanaan, 

masyarakat dilibatkan hanya dalam proses 

Musrenbang dari tingkat RT sampai dengan tingkat 

Kota, namun ketika masuk dalam pembahasan APBD, 

pelaksanaan dan evaluasinya unsur masyarakat sudah 

tidak dilibatkan lagi. 
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Konsep partisipatif berdasarkan analisis tipologi 

tangga partisipasi masyarakat menurut teori Arnstein 

di Kota Salatiga baru pada tingkatan Informing, 

Consultation dan  Pleacation dan masuk dalam tangga 

ketiga, keempat dan kelima yang  dikategorikan sebagai 

tingkat tokenisme yaitu masyarakat didengar dan 

berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan 

untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan 

mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang 

keputusan. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

seperti kemampuan anggaran daerah, tata cara 

pengusulan kegiatan, azas kemanfaatan dan 

kebutuhan masyarakat serta. 

Seperti yang dikemukakan oleh Conyers (1994) 

bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang 

sangat penting dalam sebuah perencanaan 

pembangunan yaitu sebagai alat untuk memperoleh 

informasi mengenai kondisi kebutuhan masyarakat 

agar program-program pembangunan optimal 

dilaksanakan, dan masyarakat akan lebih mempercayai 

program pembangunan apabila mereka dilibatkan 

dalam setiap tahapannya atau prosesnya mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan 

monitoring sehingga masyarakat akan lebih 

mengetahui seluk beluk program dan mempunyai rasa 

memiliki terhadap program tersebut. 
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Perencanaan pembangunan sesuai  UU 25/2004 

harus memenuhi tiga prinsip yaitu partisipatif 

(partisipative), kesinambungan (sustainable) dan 

keseluruhan (holistic) dan menurut teori Arnstein  

tentang tipologi tangga partisipasi serta pendapat 

Conyers tentang partisipasi masyarakat, Pemerintah 

Kota Salatiga belum secara maksimal menerapkan 

perencanaan partisipatif karena hanya melibatkan 

masyarakat sampai dengan musrenbang, belum sampai 

pada pelaksanaan dan evaluasi sehingga keterlibatan 

masyarakat belum secara menyeluruh karena salah 

satu pilar Good Governance adalah Civil Society. 

 

 

 

 


