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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang secara inplisit dan eksplisit tertuang 

dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dari 

penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada 

desa Kecapi Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Tahun anggaran 2017, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menerangkan bahwa 

desa Kecapi sudah Akuntabel sesuai dengan Permendagri Nomor 113 

tahun 2014, dengan penjabaran sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan ADD di desa Kecapi telah menerapkan prinsip 

partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan adnya 

kehadiran warga masyarakat yang sangat berantusias dalam forum-

forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, 

pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat 

yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. 

b. Tahap pelaksanaan program ADD di desa Kecapi telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi. Informasi yang tertuang dalam 

APBDes sudah disajikan di kantor desa dan tempat-tempat strategis, 

tempat lokasi dan tempat-tempat yang setrategis berupa papan 
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informasi dan website desa yang dapat dengan mudah diakses oleh 

warga masyarakat desa. 

c. Tahap penatausahaan program ADD di desa Kecapi telah 

menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penatausahaan 

desa Kecapi secara teknis telah perpedoman pada Permendagri 

nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut dilihat dengan adanya Peraturan 

Desa mengenai APBDes yang telah dibahas dan disepakati oleh 

pemerintah desa bersama dengan BPD. 

d. Tahap pelaporan program ADD di desa Kecapi telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas dan transparansi. Untuk prinsip akuntabilitas 

terbukti dengan sudah terlaksana sepenuh dan seluruhnya atas 

pelaporan pertanggungjawaban secara administratif pemerintah desa 

sudah selesai dan lengkap. Prinsip transparansi terpenuhi dengan 

adanya informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pembangunan 

fisik desa yang di anggarkan dari ADD yang tertuang dalam papan 

informasi dan website desa. 

e. Tahap pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun 

administrasi sudah baik walapun masih ditemui beberapa kendala, 

maka daripada itu harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan 

dari pemerintah Kecamatan dan/atau pemerintah Kabupaten. 

f. Tahap pembinaan dan pengawasan terhadap dana ADD beserta 

pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan 
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operasional oleh Inspektorat Kabupaten Jepara, Tim Pendamping 

ADD, dan dilaksanakan masyarakat melalui BPD. 

2. Dari segi Transparansi desa Kecapi sudah sesuai dengan Permendagri 

Nomor 113 tahun 2014, yaitu dengan adanya musyawarah desa dan 

musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide, gagasan, 

keluhan, masukan dari warga masyarakat. Disamping itu, desa Kecapi 

selalu menginformasikan secara tertulis terkait jumlah, sumber dan 

belanja anggaran dana yang bersumber dari pemerintah, serta adanya 

papan-papan informasi dan website desa mengenai kegiatan-kegiatan dan 

program-program pembangunan yang sedang dikerjakan maupun yang 

sudah dilaksanakan. Oleh sebab itu, desa Kecapi dapat dikatakan 

Transparan. 

5.2 Saran 

Agar pelaksanaan pengelolaan ADD agar dapat berjalan baik sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan sehingga menghasilkan pembangunan 

desa yang lebih baik, maka diperlukan beberapa saran sebagaimana berikut: 

1. Untuk pemerintah desa Kecapi 

Untuk mengkontrol kemajuan pembangunan desa bisa dilakukan dengan 

cara pemerintah desa memberlakukan evaluasi atas laporan kegiatan 

pembangunan yang menggunakan dana ADD secara periodik atau 

bertahap. 

2. Untuk peneliti selanjutnya 
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a. Peneliti selanjutnya sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu kepada 

pihak-pihak yang menjadi informan terkait waktu dalam mencari 

data-data informasi serta merencanakan dan mempersipkan draf 

pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam proses 

wawancara. 

b. Peneliti selanjutnya disarankan agar untuk menambahkan informan 

guna menambah keabsahan data informasi, yaitu warga masyarakat 

desa dalam pengumpulan data melalui wawancara agar untuk dapat 

menilai dan mengukur sejauhmana akuntabilitas dan transparansi 

pertanggungjawaban pemerintah desa dalam melaksanakan 

pengelolaan ADD. 

3. Untuk masyarakat desa Kecapi 

Seluruh warga masyarakat desa Kecapi hendaknya turut ikutserta dalam 

berpartisipasi di setiap kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa 

dan turut memelihara hasil-hasil dari pelaksanaan atas pembangunan 

desa sudah terlaksana. 

 


