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ABSTRAK SKRIPSI 

Skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan 

Anggaran Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kudus” ini bertujuan untuk 

mengetahui wujud partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan APBDES di 

kabupaten Kudus dan juga untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam 

perencaan APBDES di Kabupaten Kudus. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 

primer yang diperoleh langsung dari responden dan data skunder yaitu data yang 

diperoleh melalui studi pustaka yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli 

dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 

dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 

yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

Dari hasil penelitian dapat ditunjukan bahwa dalam praktik pelaksanaan 

wujud partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes melalui Musrenbang di 

berbagai Desa di Kabupaten Kudus dianggap masih kurang dimana bentuk 

partisipasi masyarakat hanya sebatas pengajuan aspirasi atau usulan-usulan yang 

hanya melalui perwakilan saja. Level pelibatan sebatas perwakilan yang terwakili 

oleh Kepala Desa dan perangkatnya, RW, RT, tokoh masyarakat yang mewakili 

setiap lapisan dan golongan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang. Dalam 

perencanaan APBDes di desa yang terletak Di Kabupaten Kudus mengalami 

kendala APBDes antara lain: banyaknya pengajuan atau usul masyarakat yang 

ingin dibangun, namun kemampuan dari desa sangat terbatas, para masyarakat 

pendidikannya rendah hanya mengenyam bangku pendidikan SD ataupun SLTP 

sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung / 

turut melaksanakan jalannya pembangunan di desa, perencanaan pembangunan 

desa belum bisa dirumuskan sendiri oleh masyarakat desa mengingat keterbatasan 

dalam segala hal di desa, desa sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber 

pendapatan asli desa, dan hambatan berikutnya terletak pada substansi program 

masih terbatas pada Pemerintah, pemenuhaan infrastuktur pembangunan yang bisa 

terjangkau dengan anggaran di desa dan pemberdayaan masyarakat. 

Upaya untuk mengatasi kendala yang muncul atau yang dihadapai dalam 

perencanaan APBDes adalah Kepala Desa beserta jajarannya diharapkan 

memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya keikutsertaan 

berpartisipasi dalam proses perencanaan APBDes, serta semakin gigih dalam 

berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat desa. Menjalin hubungan yang 

baik dengan tokoh masyarakat dan masyarakat desa secara keseluruhan sehingga 

pertemuan yang mereka selenggarakan di masa yang akan datang dapat 

melahirkan gagasan dan keputusan yang lebih baik. APBDesa yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Desa harus disosialisasikan kepada masyarakat 

sehingga masyarakat dapat mengetahui program kerja Pemerintah. 

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa 
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