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Sebagaimana diketahui, PP No. 105/Th. 2000 tentang penyusunan dan penetapan APBD secara 

tegas mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan di daerah harus didasarkan pada prinsip-

prinsip yang meliputi; tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, 

efisien, transparan dan bertanggung jawab, serta memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. 

Dengan demikian sangatlah penting peran serta dan keterlibatan masyarakat daerah dalam 

rangka penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagai wujud semangat Good 

Goverment and Good Publik Governance, dalam penulisan ini peneliti mengambil lokasi 

penelitian peran serta masyarakat dan keterlibatannya dalam proses penyusunan APBD 

Kabupaten Gresik dalam proses MUSRENBANG di Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik. 

Dalam Penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu, 

eksplorasi dan klasifikasi terhadap fenomena sosial dengan jalan menjabarkan sejumlah variable 

yang berkenaan dengan masalah dan unit analisis dengan teknik analisis data menggunakan 

analisa kualitafitf terhadap kebijakan pemerintah Kelurahan Sidokumpul dalam menyusun 

Program Kerja dan pelaksanaanya.  

Dari pengamatan penulis dalam penelitian ini sebagian aspirasi dan usulan perencanaan program 

atau kegiatan yang dilakukan oleh 21 RT di wilayah Kelurahan Sidokumpul, sebagian terpenuhi 

dalam program kerja pemerintah kelurahan, terlihat dan terbaca dalam lembaran program kerja 

pemerintahan Kelurahan Sidokumpul yang disertakan dalam lampiran 1, beberapa usulan proyek 

dan kegiatan yang diusulkan warga sudah masuk menjadi program kerja, pada bidang : Ekonomi, 

Bidang Sosial, maupun bidang Prasarana dan Sarana Lingkungan, antara lain masalah - masalah: 

kekurangan modal, dan sempitnya kesempatan kerja, pendapatan rata – rata penduduk hanya, Rp. 

10.000/hari/kepala keluarga dengan tanggungan rata – rata 5 orang, Sumberdaya Manusia 

rendah, banyaknya jalan rusak, kurangnya penanganan masalah lingkungan, kurang memadainya 

fasilitas saluran air dan selokan, terbatasnya penyedian air bersih dan sehat, dan fasilitas 

penampungan sampah yang kurang memadai dengan sarana yang tidak mencukupi, pengadaan 

MCK (Mandi Cuci Kakus). 

Kesimpulannya, partisipasi masyarakat pada proses MUSRENBANGKEL di Kelurahan 

Sidokumpul, merupakan langkah penting dan antisipatif terhadap pemenuhan kebutuhan prioritas 

pembangunan di wilayah kelurahan juga merupakan langkah awal tercapainya hasil 

pembangunan yang tepat sasaran berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat dengan 

melibatkan warga secara representatif dalam melakukan kontrol dan pengawasan pelaksanaan 

program pembangunan untuk mencapai hasil terpadu dan tepat sasaran. Dan sebagai 

rekomendasi dalam penulisan ini seyogyanya sebelum sebuah kebijakan program kerja dibahas 

dan dirumuskan, pihak pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap 

warga masyarakatnya, dapat mempersiapkan segala sesuatunya dan tidak menyerahkan 

sepenuhnya pada pejabat RT atau RW nya saja. Juga warga dapat mengetahui arah dan maksud 

sebuah kebijakan dibuat dan diharapkan dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan program 



pembangunan sehingga dapat mengetahui mana program yang sudah tercapai, akan 

dilaksanakan, atau belum terlaksana dalam satu periode kepengurusan Pemerintahan Kelurahan 

Sidokumpul. 

 


