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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta 

penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

bagi peningkatan pembangunan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar maka, pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pemerintahan Desa 

Alam Panjang agar lebih baik kedepannya.  

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Pengelolaan 

Alokasi Dana Desa (ADD) bagi peningkatan pembangunan di Desa Alam 

Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ada 4 (empat) indikator 

yang menjadi alat ukur untuk melihat pengelolaan alokasi dana desa tersebut, 

maka berdasarkan hasil rekapitulasi secara keseluruhan, jawaban responden 

dari empat indikator tersebut  sudah di katakan Kurang Maksimal, hal ini 

sesuai dengan hasil rekapitulasi jawaban responden secara keseluruhan 

sebesar 59,66%. Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan 

terkait empat indikator tersebut bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 

bagi peningkatan pembangunan di Desa Alam Panjang masih terdapat 

kekurangan-kekurangan diantaranya : kurangnya sosialisasi informasi yang 

diberikan pemerintah desa terhadap masyarakat terkait pengelolaan  alokasi 

dana desa, pertanggungjawaban hasil program kerja tidak pernah 

diinformasikan kepada masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat sulit 

untuk berpartisipasi. Selain itu, pemerintah desa terkait pelaporan dan 
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penyelesaian SPJ dapat dikatakan cukup lama sehingga menyebabkan 

keterlambatan pencairan dana alokasi dana desa. Dan hal tersebut dapat 

menghambat proses pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Kemudian dalam 

realisasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa pemerintah desa Alam Panjang 

lebih memprioritaskan untuk operasional pemerintahan desa dibandingkan 

untuk pembangunan.  

Adapun faktor- faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana 

Desa (ADD) Bagi Peningkatan Pembangunan di Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar dapat dilihat dari kesimpulan 

setiap indikator , yakni sebagai berikut : 

a. Kemudahan akses dalam mendapatkan informasi terkait keuangan desa, 

sosialisasi informasi pengelolaan dan kebijakan alokasi dana desa serta 

transparansi  pengelolaan keuangan desa masih belum dilaksanakan 

sebagaimana semestinya. Masyarakat sulit mendapatkan informasi, dan 

pemerintahan desa tertutup dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga 

pengelolaan keuangan desa kurang mendapat dukungan dari masyarakat 

Desa Alam Panjang. Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban 

responden pada asas transparansi berada pada kategori tidak maksimal 

(47,94%). Berarti, asas transparansi belum terimplementasi dengan baik 

dikarenakan pemerintahan desa tertutup mengenai alokasi dana desa dan 

kebijakannya hanya segelintir masyarakat saja yang mengetahui. 

b. Tindakan pemerintahan desa dalam memberikan kejelasan dan kebenaran 

laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa yang dilakukan oleh 

pemerintahan desa belum berjalan sesuai dengan harapan masyarakat 
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berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden berada pada kategori 

tidak maksimal (40,72%) dikarenakan pertanggungjawaban keuangan desa 

belum banyak menjawab aspirasi masyarakat di Desa Alam Panjang. 

c. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa, kesempatan 

yang diberikan pemerintahan desa kepada masyarakat dalam pengelolaan 

keuangan desa belum terlaksana dengan baik. Hal ini didukung oleh hasil 

rekapitulasi jawaban responden berada pada kategori tidak maksimal 

(43,81%) dikarenakan pemerintahan desa memberikan kesempatan dalam 

pengelolaan keuangan desa sangat sedikit sehingga, hanya segelintir dari 

masyarakat saja mendapatkan partisipasi dan kesempatan yang baik dalam 

pengelolaan keuangan desa. 

d. Pengelolaan keuangan desa tepat waktu dan tepat jumlah dan sesuai 

prosedur, pengelolaan keuangan desa belum berjalan dengan baik. 

Sehingga sering terkendala dalam pencairan dana dan hal tersebut dapat  

menghambat proses pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Hal ini 

didukung dengan jawaban responden berada pada kategori  tidak maksimal 

(39,86%). 

e. Faktor kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dan tidak di 

dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai jug menyebabkan kurang 

baiknya pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. 
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6.2 Saran 

Adapun saran dari hasil penelitian mengenai Pengelolaan Alokasi 

Dana Dana Desa (ADD) bagi peningkatan pembangunan di Desa Alam 

Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

1. Perlunya transparansi dalam segala hal dalam pengelolaan alokasi dana 

desa sehingga tidak ada miskomunikasi antara pemerintahan desa dengan 

masyarakat. Dan harus ada kejelasan pemberitahuan informasi mengenai 

kemudahan akses pengelolaan alokasi dana desa. Dengan cara 

menempelkan jumlah anggaran desa di papan pengumuman. 

2. Meningkatkan mutu pendidikan pegawai guna membentuk sumber daya 

manusia yang lebih baik sehingga kebijakan yang dilakukan berdampak 

positif bagi masyarakat, dengan cara melalui pendidikan dan pelatihan, 

kursus, dll. 

3. Pemerintah desa seharusnya memprioritaskan penggunaan Alokasi Dana 

Desa untuk pembangunan desa sesuai dengan permendagri 37/2007 pada 

bab IX. 

4.  Pihak pemerintah desa harus mampu menggali potensi desa sehingga desa 

memiliki pendapatan asli daerah. Misalnya memberdayakan perkebunan 

seperti karet. Memberdayakan masyarakat di desa Alam Panjang seperti 

membuat BUMDes. 

5. Partisipasi dalam pembangunan desa tentu sangat diharapkan terutama dari 

masyarakat, tokoh masyarakat demi terwujudnya pembangunan desa yang 

diharapkan bersama. Oleh karenanya masyarakat harus jeli dan ikut andil 
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di dalamnya untuk mengawasi pembangunan tersebut. Karena dengan ikut 

mengawasi maka lebih kecil cela untuk berbuat kecurangan oleh 

pemborong pembangunan dan pihak pengelola Anggaran Dana Desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


