BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.1.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governace Dalam Perencanaan
Pembangunan di Kelurahan Trajeng
Prinsipn darin Goodn Governmentn Governancen inin telahn diterapkann olehn
pemerintahann Kelurahann Trajeng,n namunn tidakn semuan Prinsipn darin
Goodn Governmentn Governancen sudahn diterapkann sepenuhnya.n Prinsipn
goodn governmentn governancen yangn telahn diterapkann yaitun prinsipn
tegaknyan supremasin hukum,n perdulin kepadan masyarakat,n berorientasin
terhadapn konsensus,n efektifn dann efisien,n dann prinsipn kesetaraan).n
Sedangkann prinsipn yangn belumn sepenuhnyan diterapkann yaitun prinsipn
partisipasin masyarakat,n transparansi,n dann akuntabilitas.n Secaran rinci,n
kesimpulann darin penerapann prinsipn Goodn Governmentn Governancen
adalahn sebagain berikutn :
1. Untuk prinsip partisipasi masyarakat, masyarakat Trajeng masih kurang
berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan kelurahan, terutama dalam fungsi
pengawasan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat kelurahan
Trajeng masih banyak yang belum memiliki pengetahuan tentang pengelolaan
keuangan kelurahan, sehingga masyarakat merasa tidak perlu terlibat dalam
pengelolaan keuangan kelurahan. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam
Musrenbang hanya masyarakat yang berasal dari organisasi-organisasi
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kelurahan dan tokoh masyarakat. Namun, masyarakat yang terlibat dalam
Musrenbang dan Musdus sudah aktif dalam menyampaikan aspirasi mereka.
2. Untuk prinsip Tegaknya supremasi hukum, Pemerintahan kelurahan sudah
mengikuti seluruh regulasi dan aturan-aturan yang diberlakukan oleh
pemerintahan pusat dalam pengelolaan keuangan kelurahan.
3. Prinsip perduli terhadap masyarakat sudah diterapkan dalam pengelolaan
keuangan kelurahan. APBKel yang disusun pada saat Musrenbang
merupakan hasil dari aspirasi yang dikumpulkan dari masyarakat yang berarti
APBKel disusun berdasarkan kepentingan masyarakat kelurahan Trajeng.
4. Prinsip berorientasi terhadap konsensus sudah diterapkan di Pemerintahan
kelurahan Trajeng. Keputusan yang diambil pada saat kegiatan musrenbang
berdasarkan keputusan bersama antara pemerintahan kelurahan dengan
masyarakat, sehingga masyarakat juga berperan aktif dalam mengambil
keputusan untuk menetapkan perencanaan APBKel.
5. Prinsip efektif dan efisien sudah diterapkan. Dalam merancang Rencana
Kerja Pemerintah Kelurahan (RKPKel), Pemerintah bersama LPM dan tim
pelaksana akan memprioritaskan pembangunan yang akan diutamakan
terlebih dahulu, hal ini bertujuan supaya Kelurahan Trajeng dapat dibangun
dan berkembang seefektif dan seefisien mungkin. Setelah RAPBKel telah
terbentuk, maka kepala kelurahan akan mengajukan APBKel tersebut kepada
kecamatan. Apabila pada tingkat kecamatan merasa RAPBKel tersebut
kurang efektif dan efisien, maka nanti kepala kelurahan, LPM, dan tim
pelaksana akan menyusun kembali dan membentuk RAPBKel perubahan
yang nantinya akan disahkan oleh bupati.
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6. Prinsip keadilan juga telah diterapkan oleh pemerintahan kelurahan
Trajeng. Sebelum melaksanakan Musrenbang, masyarakat setiap RW akan
melaksanakan Pra Musrenbang untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi
masyarakat disetiap RW yang ada. Nantinya aspirasi tersebut akan diangkat
dalam

Musrenbang.

Dengan

adanya

pra

musrenbang,

diharapkan

pembangunan yang dilakukan di kelurahan Trajeng dapat merata.
7. Prinsip transparansi belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintahan
kelurahan Trajeng karena pemerintah merasa tidak perlu menyampaikan
laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Tetapi
apabila masyarakat ingin mengetahui mengenai laporan tersebut, maka
masyarakat akan diberikan akses langsung di kantor Kelurahan Trajeng.
8. Prinsip Responsibilitas sudah diterapkan oleh pemerintah Trajeng tetapi
belum sepenuhnya. Pemerintahan Trajeng sudah menjalankan tanggung
jawabnya untuk menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dan laporan
realisasi kepada Pemerintah Kabupaten. Namun, laporan pertanggungjawaban
terkadang belum dapat disampaikan kepada Bupati secara tepat waktu yang
dikarenakan oleh berbagai faktor
9. Prinsip akuntabilitas sudah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya karena
Pemerintah

Kelurahan

merasa

laporan

realisasi

anggaran

dan

pertanggungjawaban tidak perlu disampaikan kepada masyarakat, tetapi
masyarakat memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut. Selain itu,
masyarakat juga diberikan hak untuk mengkritik Pemerintahan Kelurahan
agar dapat berjalan dengan lebih baik. Selain itu, pemerintahan kelurahan
masih dinilai kurang dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait
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pengelolaan keuangan kelurahan, sehingga masyarakat merasa tidak perlu
terlibat dalam pengelolaan keuangan kelurahan tersebut.

5.1.2 Kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip Good
Governance dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Trajeng
Ditemukann banyakn kendalan baikn yangn berasaln darin masyarakat,n
pemerintahn maupunn sistemn perencanaann pembangunann itun sendiri.n Olehn
karenan itun gunan memperkuatn aktualiasin perann sertan masyarakatn din
dalamn perencanaann pembangunann tidakn cukupn hanyan din perbaikin padan
satun sisin sajan namunn harusn dilakukann secaran komprehensif.n kendalan
yangn dihadapin dalamn menerapakann prinsip-prinsipn Goodn Governancen
dalamn

prosesn

perencanann

pembangunann

din

Kelurahann

Trajengn

dikarenakann banyakn usulann masyarakatn tapin semuan tidakn bisan din
akomodirn dann n karenan danan yangn kurangn programn tidakn semuan
diambil.n n Dann jugan sebagiann besarn haln inin disebabkann karenan
kurangnyan kewenangann yangn dimilikin pemerintahn dalamn penyelenggaraann
programn pembangunann yangn terselenggaran dann kurangn optimalnyan
hubungann sinergin interaksin dalamn kolaborasin antaran pemerintah,n pihakn
perusahaann swasta,n dann masyarakat.
Pemerintahn perlun menunjangn pelaksanaann musrenbangn dengann
mempersiapkann kebutuhann datan dann informasin sepertin laporann hasiln
musrenbangn padan tahunn sebelumnya,n batasann yangn jelasn tentangn
kriterian pembangunann yangn dilakukann dengann danan kelurahan,n danan
kecamatann dann APBDn kota.n Selainn itun jugan perlun adan informasin
tentangn pagun indikatifn diawaln perencanaann pembangunann sehinggan
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SKPDn dann masyarakatn mendapatn gambarann tentangn ketersediaann danan
dann hanyan membuatn kegiatann yangn prioritas.n Selainn itun perlun jugan
adan keterbukaann terhadapn pemilihann kegiatann yangn direalisasikann agarn
menjadin pembelajarann dann masukann bagin masyarakat.

5.1.3 Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi kandala yang
terjadi dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam
prencanaan pembangunan di Kelurahan Trajeng
Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam
menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam proses prencanaan
pembangunan di Kelurahan Trajeng melalui kebijakan pemerintah yang terus
melakukan sosialisasi

atas kebijakan perencanaan pembangunan yang akan

dilakukan dan informasi yang disampaikan secara transparan kepada masyarakat
selain itu juga melalui peningkatan kapasitas dari

LSM sebagai organisasi

pengawas dari pemerintah terus melakukan analisa atau penelitian tentang
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah sesuai atau belum. Selain itu
juga pelibatan peran serta dengan aktif antar SKPD yang ada di lingkungan
pemerintahan Kelurahan Trajeng sebagai contoh

dalam hal keamanan dan

penertiban masyarakat dilakukan melalui SKPD satpol PP.

5.2 Saran
a. Bagi Pemerintah Kelurahan Trajeng
Saran yang diajukan kepada pemerintah Kelurahan Trajeng di dalam
menerapakan Good Governace dalam prosesn perencanaann pembangunann
adalahn sebagain berikutn :
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1. Peningkatann

kapasitasn

perencanaann

dann

pengetahuann

pembangunann

sebaiknnyan

berkesinambungan.n
mengadakann

Haln

pelatihann

tersebutn
penyusunann

dapatn

didalamn

penyusunann

dilakukann

secaran

dilakukann

dengann

perencanaann

pembangunann

terhadapn pihak-pihakn yangn terlibatn dalamn perencanaann pembangunann
daerahn Kelurahann Trajeng.
2. Diperlukann sosialisasin dokumenn perencanaann pembangunann daerahn
sampain ketingkatn pemerintahann yangn palingn bawahn sehinggan
masyarakatn dapatn mengetahuin program pembangunann pemerintah.
3. Perbaikann sistemn perencanaann pembangunann dengann memberikann
aksesn bagin masyarakatn untukn merencanakann keuangan.
4. Perbaikann sistemn perencanaann pembangunann dengann membuatn
sistemn pemantuann aspirasin masyarakatn sehinggan masyarakatn tahun
sampain sejauhn manan aspirasin merekan dapatn diteriman pemerintah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meneliti dengan
topik penelitian yang sama. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar
memperkaya data penelitian agar diperoleh hasil penelitian yang lebih rinci dan
penggunaan analisa data yang komprehensif sehingga diperoleh hasil penelitian
semaksimal mungkin.

137

