
 

V. PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Pengaturan hukum terhadap alokasi dana desa menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014, di dalamnya sumber pendapatan desa itu diperoleh 

dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling 

sedikit 10%, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah paling 

sedikit 10% dari yang diterima Kabupaten/Kota dan alokasi anggaran yang 

diperuntukan langsung ke desa 10% dari APBN dengan dihitung 

berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sedangkan 

undang-undang sebelumnya hanya mengenal sumber pendapatan desa dari 

dana perimbangan yang diterima oleh APBD Kabupaten/Kota dan yang 

berasal dari Pemerintah Pusat yang tersebar di berbagai kementerian dan 

Lembaga tidak dialokasikan dalam bentuk dana cash tetapi dalam bentuk 

program yang pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat desa secara 

langsung. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) tersebut, diharapkan pembangunan di desa 
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semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat desa dengan 

pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. 

2. Dalam penerapan pengaturan pengalokasian dana bagi desa ini, seharusnya 

ada aturan sanksi yang diatur lebih jelas dari proses pengalokasian dari 

dana APBN ke desa yang melalui RKUD ke RKD, karena bisa saja 

dengan terlambatnyapenyaluran dana alokasi ini ada permainan oknum-

oknum tertentu guna mendapatkan keuntungan sehingga terjadi 

penyimpangan dana desa. 

 

5.2.Saran 

Implementasi alokasi dana desa dalam APBN 2015 seharusnya perlu diatur sanksi 

yang lebih jelas bilamana ada keterlambatan dalam pengalokasian dana. 

Pengawasan dan partisipasi masyarakat agar alokasi dana desa yang baru di 

inisiasi dalam APBN tahun 2015 initransparan, akuntabel, dan berorientasi pada 

kepentingan masyarakat desa.Untuk menghindari terjadinya penyelewengan 

anggaran, pemerintah pusat seharusnya mempersiapkan sistem pengelolaan serta 

pemerintah desa seharusnya memahami tujuan pemberian dana yang dilimpahkan 

dari anggaran pemerintah pusat tersebut. Dan juga cara yang paling efektif untuk 

menyalurkan dana desa adalah dengan meminta masing-masing kepala desa untuk 

membuat target pembangunan jangka panjang agar alokasi penggunaan dana desa 

bisa terlihat lebih jelas. Hanya dengan begitu, ia membawa dampak bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 

 


