
VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil

beberapa kesimpulan bahwa:

1. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Waringin Jaya sudah melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa

tahun 2013 di Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribhawono

Kabupaten Lampung Timur. BPD Waringin Jaya dalam melakukan

pengawasan ADD tidak berjalan maksimal, hal ini didasarkan pada 4

indikator yang digunakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

a. Pengawasan penganggaran sudah dilakukan oleh BPD tetapi semua

anggota Badan Permusyawaratan Desa terlibat dalam kegiatan

musrenbangdes, serta kegiatan musrenbang hanya sebagai formalitas

karena pada kenyataannya perogram pembangunan sudah di tetapkan

oleh pemerintah desa sebelum pelaksanaan musrenbang.

b. Pengawasan investigasi belum dilakukan, Badan Permusyawaratan

Desa kurang memperhatikan aliran dana, serta tidak adannya kordinasi

yang baik antar BPD dengan Pemerintah Desa.
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c. Pengawasan pelayanan telah dilakukan dengan menampung aspirasi

masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya

menyampaikannya kepada pemerintah desa.

d. Pengawasan posaudit telah dilakukan dengan terlibat dan dalam

membuat dan pembahasan Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana

Desa (pembukuan pemerintah) yang sebelumnya melakukan

pemeriksaan anggaran Alokasi Dana Desa untuk menjamin bahwa

eksekutif (kepala desa) membelanjakan Alokasi Dana Desa sesuai

dengan yang telah ditetapkan, serta melihat hasil pembangunan yang

telah dilakukan menggunakan dana tersebut.

2. Badan Permusyawaratan Desa di Desa Waringin Jaya dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya mengawasi pengelolaan ADD di Desa

Waringin Jaya terdapat beberapa kendala antara lain :

a. Tingkat pendidikan dan kemampuan dalam bidang akademis membuat

BPD Desa Waringin Jaya belum memiliki kapasitas yang baik,

walaupun telah berusaha secara maksimal melakukan tugas dan

tanggungjawab mereka sebagai anggota BPD khususnya dalam

pengawasan pengalokasian dana desa agar berjalan sesuai prosedur

yang ada.

b. Pola hubungan kerja sama yang salah antara anggota BPD dengan

pemerintah desa sehingga kordinasi dalam melakukan pengawasan

penggunaan Alokasi dana Desa tidak berjalan dengan baik.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran peneliti terhadap Badan

Permusyawaratan Desa dan pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan Alokasi Dana Desa dari

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Waringin Jaya yaitu: lebih aktif

dalam melakukan pengawasan rencana pembangunan sesuai dengan

perioritas pembangunan desa, serta meningkatkan lagi partisipasi anggota-

anggota Badan Permusyawaratan Desa; memperhatikan aliran dana yang

digunakan; menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan

yang diberikan, serta menyampaikannya; meningkatkan perannya dalam

melakuakn pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil

pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas

pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat.

2. Ditingkatkannya sumber daya manusia anggota Badan Permusyawaratan

Desa di Desa Waringin Jaya agar dapat melakukan tugas, fungsi dan

kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan

terhadap para anggota BPD yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan

Bandar Sribhawono.

3. Secara keseluruhan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Waringin Jaya harus dapat membangun komunikasi yang sinergi dengan

Kepala desa dan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Alokasi Dana

Desa serta meningkatkan kemampuanya dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Sehingga pengelolaan ADD Desa Waringin Jaya
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tahun 2015 yang diperkirakan mencapai Rp.1 milyar menjadi lebih

teransparan dan akuntabel.


