
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Seberang Sanglar, 

Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir setelah berlakunya undang 

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes di Desa Seberang 

Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir masih tergolong 

rendah hal ini disebabkan karena masyarakatnya kurang berpartisipasi 

aktif dalam kegiatan rapat yang sudah diadakan secara rutin. Partisipasi 

dalam penyusunan APBDes meliputi pertama, tahap perencanaan dimana 

masyarakat diharapkan dapat menyampaikan informasi mengenai apa 

saja yang sedang dibutuhkan dan apa saja permasalahan yang masyarakat 

hadapi agar Pemerintah Desa dapat mengetahui dengan pasti. Kedua, 

tahap pelaksanaan kegiatan, pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat 

penting hal ini karena dapat meningkatkan rasa tanggung jawab yang 

dimiliki oleh masyarakat.  

2. Dalam partisipasi masyarakat di Desa Seberang Sanglar terdapat 

beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat di 



antaranya yaitu: Pertama, pengetahuan hal ini karena masyarakat yang 

memiliki pengetahuan terkait partisipasi masyarakat akan memahami 

pentingnya partisipasi dalam suatu kegiatan yang melibatkan seluruh 

masyarakat desa namun kebanyakan masyarakat belum mengetahui 

bahwa partisipasi masyarakat itu sangat penting. Kedua, Jenis pekerjaan 

masyarakat desa juga mempengaruhi masyarakat untuk keterlibatan 

dalam kegiatan di desa.  Ketiga, tingkat pendidikan, masyarakat desa 

dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi setidaknya sedikit lebih 

mengerti akan pentingnya tingkat partisipasi masyarakat desa, setidaknya 

lebih paham terhadap sistem pemerintahan desa dan kegiatan yang 

diadakan oleh Pemerintah Desa.  

B. Saran 

Berdasarkan tujuan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

penulis uraikan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Desa Seberang Sanglar sebaiknya lebih memperhatikan 

kembali dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara 

melakukan sosialisasi program desa agar masyarakat lebih mengetahui 

lagi mengenai program desa yang akan dilaksanakan maupun sudah 

dilaksanakan. Karena adanya partisipasi masyarakat bertujuan untuk 

kesejahteraan desa. Terutama dalam penyusunan APBDes yang 

membutuhkan aspirasi dari masarakat. Selain iti pemerintah juga dapat 

melakukan koordinasi aktif secara berskala yang dilakuakan antara 

pemerintah desa dengan masyarakat agar terjalin komunikasi dan 



persamaan persepsi dalan meyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Desa (APBDes) 

2. Bagi Masyarakat Desa Seberang Sangalar seharusnya lebih peka 

terhadap kinerja pemerintah desa,  berperan aktif dalam pasrtisipasi 

masyarakat dalam berbagai macam kegiatan yang ada di desa untuk 

kesejahteraan desa. Masyarakat diharapkan dapat menjalin komunikasi 

dengan pemerintah desa secara baik dengan memberikan masukan-

masukan dari kegiatan yang diadakan oleh Pemerintah Desa untuk 

penyusunan APBDes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


