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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodasi 

dalam APBD Kota Salatiga, bisa ditarik beberapa 

kesimpulan, diantaranya adalah: 

1. Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang 

Terakomodasi dalam APBD Kota Salatiga Tahun 

2009-2011, secara keseluruhan yang terakomodasi 

mengalami penurunan dalam proses perencanaan 

sampai penganggaran, dari Musrenbang sampai 

terserap dalam APBD cenderung turun 

penyerapannnya, kecuali ada kebijakan khusus 

yang mendesak. Berdasarkan tipologi tangga 

partisipasi teori Arnstein baru pada tingkatan 

Informing, Consultation dan Pleacation. Masyarakat 

didengar dan berpendapat tetapi tidak memiliki 

kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa 

pandangan mereka dipertimbangkan oleh 

pemegang keputusan. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam 

APBD yaitu kemampuan anggaran, tata cara 

pengusulan kegiatan, azas kemanfaatan dan 

kebutuhan masyarakat dan kesesuaian serta 

menunjang Visi Misi Walikota 



128 

 

3. 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.  

4. 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. 

5. Perencanaan pembangunan sesuai  UU 25/2004 

harus memenuhi tiga prinsip yaitu partisipatif 

(partisipative), kesinambungan (sustainable), 

keseluruhan (holistic) dan menurut teori Arnstein 

tentang tipologi tangga partisipasi, 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. 
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6.2. Saran 

6.1.1 Saran Kepada Stakeholder 

 

Berdasarkan analisis dapat ditarik beberapa 

saran kepada stakeholder terkait yaitu saran kepada 

Pemerintah Daerah berupa hasil analisis penyerapan 

aspirasi masyarakat yang terakomodasi dalam APBD 

Kota Salatiga yaitu : 

1. Membuat Peraturan Daerah tentang prosentase 

minimal penyerapan aspirasi masyarakat baik 

yang terakomodasi dalam dokumen RKPD maupun 

dalam dokumen APBD, yang meliputi program dan 

kegiatan usulan masyarakat dalam musrenbang, 

sebagai stimulan kepada masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan. 

2. Membuat kegiatan uji publik sebelum APBD 

diPerdakan sehingga publik mengetahui alokasi 

anggaran APBD, dan dapat memberi saran dan 

kritik yang sifatnya membangun yang bisa 

dilakukan secara online, mengundang para pihak 

untuk diskusi/seminar dan menggelar forum 

khusus dengan pihak-pihak yang berpengaruh 

pada keberhasilan atau tidaknya sesuatu yang 

diuji publik. 

3. 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 
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dalam menyusun kegiatan agar mampu 

memformulasikan usulan aspirasi dalam bentuk 

kegiatan yang lugas dan mudah dimengerti. 

4. Diharapkan Pemerintah Kota Salatiga dalam 

pelaksanaan proses perencanaan pembangunan 

dan pengangggaran menerapkan perencanaan  

partisipatif secara maksimal karena selama ini 

hanya melibatkan masyarakat sampai dengan 

Musrenbang belum sampai pada pelaksanaan dan 

evaluasi pembangunan agar tercapai Good 

Governance. 

 

6.1.2 Saran Kepada Penelitian Lanjutan 

 

Saran kepada penelitian lanjutan yang belum 

dibahas dalam penelitian tentang penyerapan aspirasi 

masyarakat yang terakomodasi dalam APBD yaitu : 

1. Persepsi masyarakat tentang APBD bukan hanya 

dalam hal pelayanan dasar namun lebih 

menyeluruh, karena indikator kesejahteraan 

masyarakat bukan hanya pelayanan dasar masih 

ada urusan wajib lainnya seperti penanggulangan 

kemiskinan, ketahanan pangan, pembangunan 

industri, penciptaan kesempatan kerja dsb.  

2. Penyerapan aspirasi masyarakat bukan hanya 

dalam hal pembangunan fisik namun ada usulan 

lain yang berbentuk non fisik yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini dan nantinya bisa untuk 

penelitian lanjutan. Usulan masyarakat yang 

berbentuk non fisik dikelompokkan menjadi tiga 

yaitu bantuan kepada kelompok masyarakat, 

bantuan pelatihan dan bantuan keluarga miskin. 


