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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai 

Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Infrastruktur dari Dana desa 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Bencoy, maka dapat 

dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

1. Dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Bencoy 

pada dasarnya sudah cukup baik. Hal ini terjadi karena adanya peran dan 

kontribusi masyarakat yang ikut terlibat dalam pengerjaan pembangunan 

infrastruktur desa baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan maupun dalam 

bentuk pengawasan. Transparansi aparatur desa dapat terlihat jika adanya 

pihak masyarakat yang terlibat, mengingat dana yang digunakan 

merupakan dana desa yang diperuntukkan utuk pembangunan desa dengan 

mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengerjaanya. 

2. Pertanggungjawaban pada desa Bencoy cenderung bersifat administratif. 

Setiap bentuk laporan realisasi maupun laporan pertanggungjawaban 

realisasi atas pelaksanaan APBDes akan diinformasikan kepada masyarakat 

secara tertulis atau dengan media informasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat sebagai bentuk transparansi dari pemerintah desa Bencoy dan 

pertanggungjawaban APBDes telah akuntabilitas dimulai dari pelaksanaan 

teknis kegiatan, mekanisme dan persyaratan pencairan APBDes, 

penyusunan rencana penggunaan APBDes serta penyusunan surat 
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pertanggungjawaban APBDes.  

3. Kendala yang dihadapi pemerintah desa Bencoy dalam pengelolaan 

keuangan desa adalah belum kompeten dan berkualitasnya sumber daya 

manusia, terbatasnya sarana dan prasarana serta keterlambatan dalam 

pencairan dana. 

5.2 Saran 

Saran ini ditujukan penulis kepada pemerintahan desa Bencoy, sebagai 

bentuk kepedulian dengan memberikan masukan agar pengelolaan keuangan desa 

dapat lebih baik kedepannya. Terutama dalam Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban dana infrastruktur desa. Beberapa saran dari penulis yaitu: 

1. Kedepannya pemerintah kecamatan Sukaraja harus melakukan sosialisai 

tentang pelaksanaan tata kerja pemerintahan desa dan pengelolaan dana 

desa, serta pelatihan tentang pengoperasian komputer kepada aparatur desa. 

2. Pemerintah desa Bencoy harus meningkatkan sarana dan prasarana 

perkantoran terutama jaringan internet agar dapat memperlancar akses 

masuk ke sistem keuangan desa. 

3. Pihak desa Bencoy sebaiknya melakukan penyesuaian program lalu ketika 

dana sudah cair dapat langsung memulai pelaksanaan program agar tidak 

terjadi keterlambatan dalam pembangunan desa. 

 

 


