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BAB IV 

PENUTUP 

A.Kesimpulan  

Dalam PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penggunaan Dana Desa digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

masyarakat. Fokus penelitian yang di laksanakan di Desa Sucen Kecamatan 

Gemawang Kabupaten Temanggung adalah penyaluran, pelaksanaan, pengawasan 

dan pembangunan ekonomi di Desa Sucen yang di anggarkan oleh pemerintah 

Desa dengan Alokasi Dana Desa yang di dapat.  

1. Proses penyaluran Dana Desa berdasarkan Undang – Undang nomor 06 

tahun 2014 tentang Desa, khususnya pelaksanaan di Desa Sucen 

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 

2015-2016 terlambat dicairkan kepada pemerintah Desa Sucen. Hal 

tersebut disebabkan karena pemerintah Desa Sucen terlambat untuk 

menyusun dan menetapkan APBDes tahun 2015 yang merupakan syarat 

penting dalam proses penyaluran Alokasi Dana Desa.  
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2. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2015-2016 

diprioritaskan untuk melaksanakan beberapa program, yaitu: 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pelaksanaannya di Desa Sucen berjalan 

kurang maksimal, total belanja pemerintah Desa Sucen tahun anggaran 

2016 sebesar Rp. 913,100,400 (Dana transfer DD dan DD ditambah 

pendapatan asli Desa), dari total tersebut, SiLPA Desa Sucen pada tahun 

anggaran 2016 adalah Rp. 4,838,700. Dalam tahun anggaran ini 

pemerintah Desa Sucen masih memiliki SiLPA yang begitu besar dan 

harus di evaluasi untuk tahun anggaran berikutnya supaya tidak ada lagi 

SiLPA. Tetapi SiLPA tahun 2016 di masukkan kedalam rancangan 

APBDes tahun anggaran 2017. 

Sedangkan pada pengawasan dirasakan sudah berjalan cukup baik dengan 

sudah adanya pengawasan langsung dari pemerintah Kabupaten 

Temanggung melalui Kecamatan dan dari Inspektorat. 

3. Factor penghambat dari UU nomor 06 tahun 2014 sehingga pelaksanaan 

kurang maksimal adalah segi komunikasi. Informasi yang di dapatkan oleh 

aparatur Desa Sucen masih kurang, hal ini di karenakan sosialisasi yang di 

lakukan kurang masif dan kurang. Konsistensi informasi yang di dapatkan 

terkadang kurang jelas penyampaiannya kepada pemerintah Desa Sucen.  

4. Factor pendukung dari pelaksanaan UU nomor 06 tahun 2014 adalah dari 

segi Sumber Daya. Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur Desa 

Sucen sudah cukup baik dan mampu menjalankan tugas dan sudah mulai 



81 
 

mengetahui teknologi informasi hal tersebut sangat membantu dalam 

pencapaian target program kerja Desa Sucen. Sarana dan Prasarana 

(fasilitas) pendukung program kebijakan ADD di Desa Sucen sudah sangat 

mendukung dan cukup lengkap. Faktor terakhir adalah dari segi Disposisi 

atau sikap pemerintah Desa Sucen akan berkomitmen pada pelaksanaan 

kebijakan ADD berdasarkan UU nomor 06 tahun 2014 dan siap 

bertanggungjawab dalam segala tindakannya.  

5. Anggaran untuk pembangunan ekonomi di Desa Sucen sudah bagus 

karena sudah di alokasikan untuk beberapa kelompok tani yang ada di 

Desa Sucen hal tersebut dapat di lihat dari APBDes. Selain alokasi untuk 

kelompok tani aparatur Desa Sucen juga mengalokasikan dana untuk 

pembangunan infrastruktur yang tentunya untuk menunjang 

berlangsungnya perekonomian di Desa Sucen.  
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B.SARAN 

Berikut ini adalah beberapa saran untuk memberikan masukan sebagai 

tindak lanjut dari hasil penelitian terhadap Efektivitas Kebijakan ADD Terhadap 

Pembangunan Ekonomi di Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten 

Temanggung. Uraiannya sebagai berikut: 

1. Perlu adanya perbaikan komunikasi/koordinasi dan informasi dari 

pemerintah khususnya kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal 

dan Transmigrasi dan Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

2. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan skill dari Aparatur Desa dalam 

rangka mendukung pelaksanaan program yang sudah di susun salah 

satunya pembangunan ekonomi di Desa Sucen. Dan pengawasan terhadap 

Alokasi Dana Desa dengan gelontoran dana besar di pedesaan sangat 

riskan untuk terjadinya kesalahan administrative, penyelewengan, dan 

tindak korupsi. 

3. Pemerintah Desa Sucen harus lebih mengalokasika dana terhadap 

pembangunan ekonomi yang sekarang masih sangat kecil di bandingankan 

dengan jumlah alokasi yang lain. Dan Pemerintah Desa Sucen harus lebih 

baik lagi dalam menyusun anggaran dalam APBDes supaya tidak ada lagi 

SiLPA yang tentunya akan merugikan masyarakat Desa Sucen. 

 

 

 


