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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5. 1 Kesimpulan 

Mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2019-

2020 di Desa Pekalongan  Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa 

Pekalongan 

Perencanaan APBDesa pada desa Pekalongan ini sudah 

mengikutsertakan masyarakat untuk bergabung dalam tahap 

perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang dilakukan 

setelah fase atau proses perencanaan. Setelah aspirasi 

masyarakat selesai di pilah-pilah maka wajib hukumnya 

sekertaris desa beserta timnya untuk menyusun menjadi 

program kegiatan yang akan di laksana selama satu periode 

berjalan. Pelaksanaan merupakan tahap dimana terealisasinya 

program-program  kegiatan yang telah disusun dan yang akan 

di jalankan selama satu periode berjalan. Pelaksanaan 

APBDesa pada desa pekalongan ini digunakan untuk perbaikan 

insfrakstruktur desa.  
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Pelaporan anggaran di Desa Pekalongan sudah sesuai 

peraturan, dapat dilihat dari pelaporan APBDesa ke tingkat 

kecamatan dengan ini Desa Pekalongan sudah menunjukan 

bahwa desa ini sudah sesuai  dengan Permendagri No 113 

Tahun 2014. Namun akan lebih baik jika masyarakat juga 

mendapatkan hasil laporan. Sehinggan masyrakat mengetahui 

hasilnya agar tidak terjadi pendapat negative dari masyarakat 

mengenai APBD. 

2. Transparasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa 

Pekalongan 

Transparasi anggaran di Desa Pekalongan sudah sesuai 

aturan dengan bukti telah terpasangnya banner, serta 

pemerintahan desa pekalongan melaksanakan sosialisasi untuk 

proses transparasi 

3. Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa 

Pekalongan 

Akuntabilitas anggaran di Desa Pekalongan juga sudah 

sesuai dengan aturan, yakni dengan bukti bahwa pada desa 

pekalongan ini sudah melaksanakan program kerja desa yang 

salah satunya adalah perbaikan jalan pada RT 15. 

4. Kendala  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa 

Pekalongan 
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Kendala  anggaran di Desa Pekalongan, untuk kendalka 

yang di hadapi pada desa pekalongan ini sangatlah minim, 

sebab desa pekalongan saat melksanakan penyusunan hingga 

pelaporan APBD selalu menganut aturan yang berlaku, selain 

itu pada desa pekalongan ini selalu diawasi oleh pihak 

independen yang diantaranya adalah petugas dari kecamatan, 

dan kabupaten.  

 

5. 2 Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah di uraikan 

diatas, maka saran dari penulis ialah: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar lebih rinci dalam 

mengupas dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan perbandingan 

dengan tempat penelitian yang berbeda. 

3. Akan baiknya setiap komponen masyarakat mendapatkan 

laporan program kerja desa, agar memberikan informasi 

lengkap kepada masyarakat. 

 

 

 

 


