
1 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, penulisi 

mendapatkan berbagai informasi, dimana dari informasi dan data-data tersebut 

dapat menjadi landasan untuk menilai Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak Tahun 2017. Dari data dan informasi yang penulis dapatkan 

melalui wawancara dengan masyarakat dan aparat desa sebagai key informan, 

peneliti dapat menilai dan mengambil kesimpulan bahwa Penggunaan Alokasi 

Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Rempak Kecamatan 

Sabak Auh Kabupaten Siak Tahun 2017 berjalan dengan Kurang Baik. Hal 

tersebut bedasarkan hasil tinjauan dari beberapa indicator dan sub indicator yang 

mana lebih banyak program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 

Rempak Kabupaten Siak Tahun 2017 yang tidak berjalan baik dari pada yang 

berjalan dengan baik.  

Hambatan-hambatan yang terdapat dalam mengelola ADD di Desa 

Rempak Kabupaten Siak tahun 2017 adalah Kurangnya partisipasi masyarakat 

dalam menjalankan Alokasi Dana Desa di Desa Rempak, kurangnya pengawasan 

dari pemerintah desa dalam mengawasi jalannya program Alokasi Dana Desa, 

masih kurangnya informasi yang diberikan oleh pemerintah desa yang didapat 

oleh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

program-program Alokasi Dana Desa, serta masih kurangnya kerja sama antar 
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masyarakat desa dengan pemerintah desa sehingga mengakibatkan pelaksanaan 

beberapa program Alokasi Dana Desa di Desa Rempak kurang berjalankan 

dengan baik. 

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kekurangan 

dan kelemahan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan 

oleh pihak pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa 

Rempak disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah 

desa terhadap penggunaan ADD. 

 

6.2 Saran 

1. Disarankan kepada pemerintah desa Rempak Kecamatan Sabak Auh 

Kabupaten Siak agar menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Siak NO.09 Tahun 2010 tentang Alokasi 

Dana Desa. 

2. Disarankan untuk memegang teguh prinsip pengelolaan, dimana Alokasi 

Dana Desa dilaksanakan secara transparan diketahui oleh masyarakat luas 

dan masyaratakat juga harus berperan aktif mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasa dan pemeliharaan, agar didalam penggunaan dan 

pemanfaatan dari dana ADD tersebut sesuai dengan target yang telah 

ditentukan sehingga masyarakat dapat mengetahui jelas arah penggunaan 

ADD dan juga agar dapat terhindarnya dari penyelewengan dana ADD 

tersebut. 

 



 

 
 

72 

3. Hasil kegiatan yang telah dilakukan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat 

keberhasilannya secara bersama oleh masyarakat, dan hasil dari kegiatan-

kegiatan yang berhasil dalam pelaksanaan nya agar dapat diteruskan secara 

berkelanjutan.  

 

 


