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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti telah sampai pada kesimpulan

bahwa :

1. Peran Kepala Desa Ululakara Terhadap Pembangunan Desa dalam Perspektif

Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat diketahui bahwa Kepala Desa

dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak  transfaran serta tidak

berkoordinasi baik terhadap masyarakat maupun perangkat Desa dalam

melaksanakan pembangunan  terkait pengelolaan Anggaran Dana Desa, hal

tersebut jelas menyimpang hukum positif dan Hukum Islam yang mana

menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat setempat.

2. Strategi Kepala Desa Ululakara dalam Melaksanakan Pembangunan Desa di

Desa Ululakara Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan

adalah memprioritaskan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. akan

tetapi strategi pembangunan yang Kepala Desa rencanakan tidak berjalan

efektif dan efisien karena (1) lemahnya pengawasan dari BPD, (2) Kepala Desa

tidak transfaran mengelola anggaran dana desa, (3) dominasi kepemimpinan.
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3. Upaya Dalam Memaksimalkan Pembangunan Desa Ululakara Kecamatan

Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan :

1) Membangun Komunikasi dan Kerja Sama yang baik antara Kepala Desa dan
Masyarakat

2) Transfaran dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa
3) Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa diharapkan bisa menjadi pemimpin pemerintahan Desa
yang jujur, adil, serta terbuka dalam menjalankan kepemimpinannya,
memusyarahkan tentang masalah yang terjadi serta melibatkan masyarakat agar
masyarakat juga mengetahui apa-apa saja yang terjadi di Desa Ululakara.
Libatkan langsung masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dan berikan
pelatihan atau pemahaman agar masyarakat bisa lebih mandiri dalam
meningkatkan taraf hidupnya dan menjadikan kehidupan masyarakat Desa
Ululakara ke tingkat yang sejahtera sesuai amanat Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan lebih meningkatkan
pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, berperan aktif mengawasi
pelaksanaan pembangunan Desa Ululakara dan pengelolaan Aggaran Dana
Desa.

3. Kepada masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi Aggaran Dana
Desa, tidak hanya menjadi penonton melihat pemimpin yang tidak amanah,
apabila Kepala Desa tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik
maka beri teguran yang baik atau sasehat yang baik
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