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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang transparansi 

penggunaan Dana Desa Di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih 

Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat disimpulkan dalam uraian berikut ini : 

1. Dilihat melalui indikator keterbukaan informasi berkaitan dengan 

transparansi penggunaan dana desa masih dikategorikan rendah, ini 

dibuktikan dengan masih kurangnya sosialisasi penggunaan dana desa dari 

pemerintah kepenghuluan sekeladi kepada masyarakat, masih banyak 

masyarakat itu sendiri yang tidak mengetahui tentang penggunaan dana 

desa yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memfasilitasi semua 

pelayanan yang dibutuhkan serta pembangunan yang telah dibangun  

sebagai sarana dan prasarana bagi masyarakat desa, dan ditambah lagi 

dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di desa 

sekeladi, jika masyarakat ingin mengetahui tentang penggunaan dana desa 

maka masyarakat harus datang untuk memintanya dan harus melihat 

spanduk yang ada di kantor kepennghuluan terlebih dahulu, sedangkan di 

sisi lain masyarakat sangat membutuhkan informasi tersebut sebagai alat 

ukur untuk penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa sekeladi. Karena keterbukaan informasi 

telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
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Desa dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

2.  Dilihat dari indikator tujuan adanya transparansi dalam penggunaan dana 

desa yang kedua yaitu keputusan melibatkan masyarakat sudah cukup 

baik, ini dibuktikan dengan setiap akan melakukan kegiatan musyawarah 

tingkat desa pemerintah desa selaku pembuat kebijakan juga turut serta 

mengundang perangkat desa dan juga masyarakat desa, yang mana surat 

undangan ini disebarkan oleh setiap Rt yang ada di desa sekeladi, selain itu 

juga keterlibatan masyarakat yang hadir di dalam musyawarah ikut 

memberikan saran dan masukkan di dalam musyawarah yang di 

laksanakan oleh pemerintah desa, tetapi yang menjadi kendalanya masih 

banyak masyarakat yang di undang tidak hadir dalam musyawarah, ini 

disebabkan oleh rendahnya partisipasi dan rasa ingin tahu dari masyarakat 

itu sendiri dalam mengikuti musyawarah tingkat desa. 

3. Dilihat dari indikator tujuan adanya transparansi penggunaan dana desa 

yang ke tiga yaitu menampung aspirasi dari masyarakat desa sudah cukup 

baik, ini dibuktikan dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan 

masukan di dalam musyawarah pemerintah desa menerima dan 

menampung masukan yang di sampaikan oleh masyarakat yang ikut hadir 

dalam musyawarah dan pemerintah desa memprioritaskan aspirasi yang 

kiranya perlu bagi masyarakat desa sekeladi, yang menjadi 

permasalahanya yaitu masyarakat yang menyampaikan aspirasinya 

belumlah semua nya ikut berpatisipasi dalam menyampaikan aspirasinya 

dikarenakan rendahnya partisipasi dan rendahnya tingkat pendidikan yang 
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membuat masyarakat desa cendrung mengangap bahwa musyawarah yang 

di adakan oleh pemerintah desa tidak begitu penting bagi mereka. 

  

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan peneliti tentang transaparansi penggunaan 

dana desa di desa sekeladi kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir, 

peneliti memberikan rekomendasi sebagai saran bagi pemerintahan desa 

sekeladi, yaitu sebagai berikut : 

1. Masyarakat adalah objek dari pelayanan  dalam penyelengaraan 

pemerintahan desa, maka masyarakat haruslah diperhatikan dan disediakan 

fasilitas yang menopang tersampaikanya aspirasi masyarakat kepada 

pemerintah sehingga sangatlah penting bagi pemerintah desa untuk 

meningkatkan sosialisasi penggunaan dana desa tersebut kepada 

masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tentang dana desa yang ada 

di desa nya sehingga ini bisa menciptakan wujud dari pemerintahan yang 

baik. 

2. Penghulu Sekeladi, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK), dan 

perangkat desa yang lainnya, agar lebih dekat lagi dan lebih terbuka 

kepada masyarakat atas penggunaan dana desa yang dilakukan dalam 

menjalankan penyelenggaran pemerintahan desa, sehingga masyarakat 

merasa mudah untuk mendapatkan informasi dan mudah untuk 

mendapatkan pelayanan dari pemerintah desa yang mana tujuannya agar 

masyarakat kembali tumbuh semangatnya untuk ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan penggunaan dana desa tersebut. 
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3. Dan diharapkan kepada seluruh penyelenggaraan pemerintahan desa 

terutama  Badan Permusyawaratan Kepennghuluan (BPK) yang 

mempunyai peran penting dalam pengawasan jalanya pemerintahan desa 

dan juga penyaluran aspirasi dari masyarakat, agar kedepannya lebih 

memperdalam keilmuaan tentang transparansi  dan keterbukaan informasi 

dana desa agar untuk kedepannya perangkat desa tersebut tidak ada lagi 

yang tidak tau tentang dana desa tersebut apalagi mereka sebagai 

perpanjanggan tangan dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi 

kepada pemerintah desa. 

4. Dan yang terakhir diharapkan kepada pemerintah desa agar lebih bisa 

mengedepankan program pelayanan dan pembangunan yang lebih 

bermanfaat dan juga bisa mengembangkan informasi berbasis internet 

melaui media sosial yang ada, yang tujuanya untuk pengembangan 

kreatifitas dan pengetahuan bagi masyarakat desa sekeladi, karna 

masyarakat desa sekeladi sangatlah membutuhkan itu semua agar mampu 

mengasah kemampuan dan keingintahuanya semakin meningkat sehingga 

akan terwujudlah kesejahteraan yang di harapakan bangsa ini maupun desa 

sekeladi tesebut 

 

 

 

 

 


