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BAB VI  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.    Simpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 

akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana operasional rukun tetangga serta 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.184 Tahun 2018 dalam menjadi dasar dan 

pedoman untuk mencapai pengelolaan dana operasional rukun tetangga yang dapat 

dikatakan lebih akuntabel dan transparansi. Tiga rukun tetangga yang berada di 

bawah pengelolaan Kelurahan Penggilingan dan Rukun Warga 014, yaitu RT 008, 

010, dan 011 menjadi tempat penelitian dalam hal ini, setelah melalui berbagai 

rangkaian observasi dan wawancara dengan beberapa informan kunci mengenai 

dana operasional yang dikelola, maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana operasional rukun 

tetangga masih rendah, baik rukun tetangga 008, 010, dan 011. 

b. Masih adanya kekeliruan dalam hal penerapan Keputusan Gubernur 

DKI Jakarta No.184 Tahun 2018, sehingga pemahaman di tingkat 

rukun tetangga pun ditemukan kekeliruan. 

c. Masyarakat yang diharapkan menjadi pengawas, masih dikatakan 

sangat rendah dalam hal tersebut. Ketidakpahaman masyarakat akan 

dana operasional menjadikan masyarakat lemah untuk dijadikan 

pengawas seperti yang diharapkan. 

d. Penyajian informasi pengeloalaan dana operasional yang dilakukan 

oleh rukun tetangga 008, 010, dan 011 belum mengikuti pedoman yang 

ada. 

e. Pertanggungjawaban dana operasional setelah diberlakukannya 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.184 Tahun 2018 lemah. 

 

6.2.      Keterbatasan  
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 Peneliti sadar akan adanya keterbatasan dalam penelitian ini seperti 

diantaranya : 

a. Dokumen-dokumen yang dapat disampaikan peneliti hanya beberapa 

dokumen terkait, karena peneliti hanya mendapatkan izin untuk beberapa 

dokumen tersebut. 

b. Dokumenstasi foto hanya yang diperbolehkan saja, peneliti tidak bisa 

mendapatkan foto yang lebih baik. 

    

6.3. Saran 

 Setelah penelitian ini dilaksanakan , peneliti sangat berharap akan adanya 

menfaat yang dapat peneliti berikan kepada berbagai pihak, diantaranya : 

a. Saran Teoritis 

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bukti untuk 

pengembangan penelitian-penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi 

penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat digunakan bagi 

pengembangan  ilmu tentang akuntabilitas dan transparansi mengenai 

dana operasional rukun tetangga.  

 

b. Saran Praktis 

1. Bagi Rukun Tetangga 

Disarankan bagi pengurus rukun tetanga baik 008, 010,dan 011 untuk 

lebih memperhatikan beberapa hal dalam pengelolaan dana operasional 

rukun tetangga dimana peraturan saat ini yang lebih berisiko memicu 

sensitivitas masyarakat. Walau dalam peraturan, memang tidak 

ditekankan untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang lebih 

detail seperti peraturan sebelumnya, tetapi dalam setiap 

pertanggungjawaban akan lebih baik terdapat adanya bukti pendukung 

yang kuat seperti dokumen (nota, kwitansi, dll), foto atau bukti 

pendukung lainnya. 

 

 

2. Bagi Peneliti 

UPN VETERAN JAKARTA



98 
 

Penelitian mengenai dana operasional rukun tetangga ini lebih baik tidak 

berhenti sampai disini saja tetapi diharapkan adanya pengembangan, 

sehingga bagi peneliti akan mendapatkan pengalaman dn wawasan yang 

lebih luas dan mendalam mengenai permasalahan ini. 
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