BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
Penerapan alokasi dana kampung di kampung tanjung gelumpang telah
sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu tranparan, akuntabel dan
partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya yang menjawab baik dan sangat
baik dari setiap masing-masing indikator kuesioner yang telah dijawab responden.
Dan pemanfaatan Alokasi

Dana

Kampung (ADK) dalam

pelaksanaan

pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tanjung
Gelumpang telah dilaksanakan dengan sangat baik dalam kedua bidang tersebut.
1.

Pada bidang pembangunan kampung (Infrastruktur/fisik) rekapitulasi

jawaban responden menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana kampung
dalam bidang ini sudah dlakukan dengan sangat baik, dengan persentase sebesar
89%. Hal ini disebabkan program-program (infrastruktur) telah berjalan dengan
optimal dan efektif, semua dapat dilakukan dengan baik karena adanya kerjasama
antara pemerintah kampung dan masyarakat dalam upaya membangun kampung
khususnya dari segi infrastruktur.
2.

Meski besar anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak

sebesar dana untuk pembangunan fisik, namun dari hasil yang peneliti dapat di
lapangan, kegiatan pada bidang pemberdayaan sudah dilakukan dengan sangat
baik dengan persentase 86,6%. Dengan demikian diharapkan benar-benar
memiliki manfaat jangka panjang dan menunbuhkan motivasi bagi masyarakat
sehingga dapat bersaing dalam lingkup loka, nasional maupun internasional.
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Namun

besarnya

persentase

dari

persepsi

masyarakat

terhadap

pembangunan dan pemberdayaan kampung tidak diikuti dengan partisipasi
masyarakat. Banyak masyarakat yang mengetahui pengalokasian dana kampung
saat atau setelah program-program dilaksanakan, hal ini dikarenakan kurangnya
keingintahuan masyarakat terutama dari kalangan wanita. Mereka lebih memilih
mempercayakannya kepada pemerintah kampung dan kepala dusun serta tokohtokoh masyarakat untuk mengelola Alokasi Dana Kampung di Kampung Tanjung
Gelumpang.

5.2

SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang

diharapkan dapat menjadi masukan untuk kampung tanjung gelumpang
kecamatan sekerak dalam hal pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut;
1.

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa perlunya ikut andil dalam

pengelolaan dana kampung baik dari tahap perencanaan sampai tahap pengawasan
agar tidak adanya kecurigaan antara masyarakat terhadap pemerintah kampung.
2.

Perlunya penyebaran informasi dan pemahaman mengenai program-

program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih
mudah untuk diajak terlibat dalam pengelolaan dan ikut serta untuk mengawasi
jalannya pelaksanaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK) dalam
pelaksanaan pembangunan dikampung Tanjung Gelumpang agar sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

