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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka 

pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan 

saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkandan yang 

berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Implementasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Umum Alokasi Dana Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar masih kurang baik dan masih memtuhkan evaluasi di semua sisi dari 

perencanaan hingga pengawasan, hal ini terlihat masih belum tercapainya tujuan 

dan sasaran program pengelolaan oleh desa. Penyebabnya adalah masih kurangnya 

keuangan desa serta banyaknya program yang harus segera dilaksanakan, sangat 

wajar bila target pembangunan desa Simpang Petai tidak sesuai dengan waktu 

yang diatur sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan partisipasi dari semua pihak 

mengingat desa Simpang Petai adalah desa yang cukup potensial dibidang 

perkebunan dan perikanan.Kurangnya pengawasan oleh pemerintah desa kepada 

masyarakat yangmelakukan kecurangan sehingga terhambatnya pengelolaan 

Alokasi DanaDesa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Simpang Petai. 

2. Pengelolaan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) terutama dalam pembangunandi 

Desa Simpang Petaidikatakan masih belum sepenuhnya masyarakatmengetahui 
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tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunanfisik Desa 

Simpang Petai selama tahun 2015, dan juga informasi untukpengelolaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Selama ini, belumadanya kejelasan dari 

pemerintah desa tentang penggunaan dana tersebut. 

 

6.2 Saran 

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah; 

1. Untuk melaksanakan pengelolaan alokasi dana desa yang baik dan benar 

Pemerintah Desa seharusnyamelakukan sosialisasi dan juga melakukan 

pengelolaan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

2. Masyarakat merupakan suatu factor pendukung pelaksanaan dari keperintahan 

yang baik oleh sebab itu di sarankan kepada Pemerintah Desa agar melibatkan 

pihak yang seharusnya ikut andil dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti 

masyarakat setempat. 

3. Pengetahuan dan kerja kerasa juga berusaha dalam pengalokasian dana desa 

sangat dibutuhkan dalam pelaksaanaan alokasi dana desa jadi di saranakan 

kepada para pegawai agar selalu berusaha untuk melakukan pelaksanaan alokasi 

dana dengan sebaik-baiknya. 

 

 


