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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaksanan Pelaporan serta Pertanggungjawaban dalam pengelolaan

keuangan desa di desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti sudah

menjalankan perintah sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 113

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu dengan  memberikan

Pelaporan serta Pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kecamatan dan

Pemerintah Daerah Kabupatan. Serta pemerintah desa juga memberikan informasi

atas pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa kepada

masyarakat desa.

Di dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa, desa kampong baru timur

sudah dalam cukup baik juga itu dikarenakan desa kampong baru timur sudah

transparan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah

desa juga sudah bertanggungjawab atas ketepatan waktu dalam pelaporan

keuangan desa kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah Desarah Kabupaten.

2. Hambatan Dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban

a. Kurangnya pengawasan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya

pengawasan masyarakat akan pentingnya peran aktif mereka sehingga
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perlu ada sosialisasi dan transparansi dalam Pelaporan dan

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa dari pemerintah desa.

b. Pertanggungjawaban terkait tanggungjawab administrasi dan

tanggungjawab moral dapat dikatakan belum terlaksana secara obtimal,

karena kurangnya rasa tanggungjawab pemerintah desa dalam

penyelesaian tugas pemerintah desa khususnya pengelolaan keuangan

desa.

6.2 Saran

Salah satu faktor yang penting dalam pemerintah desa adalah keuangan

desa. Karena keuangan desa memiliki peranan yang penting karena tidak mungkin

bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan desa dengan efektif dan efisien tanpa

adanya dukungan dana yang memadai, maka kemampuan desa tergantung pada

besar kecilnya dan macam-macam sumber pendapatan sebagai sumber keuangan

desa. Oleh karena itu dengan adanya gotong royong bersama dalam pengelolaan

Sumber-sumber Pendapatan Desa harus dapat diupayakan seoptimal mungkin

untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah desa yang berdaya guna dan

menghasilkan pendapatan desa yang kian meningkat.

Untuk meningkatkan Pengelolaan Keuangan desa serta Pelaporan dan

Pertanggungjawaaban, maka diperlukannya pelatihan terhadap Aparatur Desa

Kampung Bru Timur agar setiap aparatur desa mampu untuk membantu setiap

pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta berperan aktif dalam pembuatan

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.
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Begitupula dengan masyarakat Desa Kampung Baru Timur juga perlu

untuk meningkatkan kepedulian, partisipasi dan berperan aktif dalam memberikan

ide srta gagasan di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sehingga dapat

menunjang terwujudnya keuangan yang baik serta pelaporan dan

pertanggungjawaban yang baik.


