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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI  DAN SARAN  
 

Pada Bab V ini penulis akan menyajikan beberapa simpulan 

sebagai intisari dari hasil penelitian ini. Selain itu pada bab ini penulis 

juga akan mengajukan implikasi dan rekomendasi kepada para pihak yang 

terkait terhadap penelitian dengan judul Peran Serta Masyarakat dalam 

Melakukan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Dana Desa.  

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Pada dasarnya Program Dana Desa yang diselenggarakan oleh 

pemerintah membutuhkan adanya pengawasan dari berbagai pihak agar 

tidak terjadi penyalahnggunaan atau peyimpangan dalam 

pemanfaatannya, serta sebagai suatu tindakan pencegahan agar tidak 

terjadi suatu hal yang tidak diiginkan atau diharapkan. Pentingnya 

pengawasan dalam menunjang keberasilan suatu program pembangunan 

sangat dipengaruhi oleh partisipasi dari masyarakat. Maka dari itu adanya 

partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pemanfaatan Dana Desa 

dalam hal ini sangat diperlukan. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dilakukan dapat ditarik simpulan bahwa sudah adanya partisipasi 

masyarakat dalam mengawasi pemanfaatan Dana Desa di Desa Kirisik. 

Bentuk pengawasan yang masyarakat lakukan dengan ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan perencanaan yaitu dengan mengikuti musyawarah 

perencanaan yang diadakan, ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

pelaksanaan yaitu berpartisipasi dan berontribusi dalam berbagai bentuk, 

serta dalam kegiatan  penilaian yaitu menilai kinerja pemerintah desa serta 

hasil-hasilnya melalui penilaian secara langsung maupaun dengan 

memberikan kritik dan saran.  

 

5.1.2 Simpulan Khusus 

Selain simpulan secara umum, peneliti juga akan menyajikan 

simpulan secara khusus dari penelitian ini, yang akan diuraikan sebagai 

berikut: 
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a. Peran serta masyarakat dalam mengawasi perencanaan pemafaatan 

Dana Desa di Desa Kirisik dilakukan melalui keikutsetaan atau 

keterlibatannya  dalam Musyawarah Desa (Musdes) dan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). 

Dengan mengikuti musyawarah perencanaan masyarakat dapat 

mengetahui dengan jelas bagaimana penentuan prioritas 

penggunaan Dana Desa dilakukan, baik itu mengenai kegiatan apa 

yang akan dilaksanakan, biaya yang dibutuhkan serta tempat dan 

waktu pelaksanaan sebagai salah satu bentuk dari transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu dengan mengikuti 

musyawarah perecanaan masyarakat dapat ikut mengajukan usulan, 

saran, ide, ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai rencana 

pemanfaatan Dana Desa. Masyarakat juga dapat mengetahui apakah 

aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan 

dan harapan masyarakat yang telah disepakati dalam Musyawarah 

Dusun (Musdus) dipertimbangkan ataukah tidak, karena dalam 

musyawarah ini ditentukan dan dipilih  usulan kegiatan yang akan 

dijadikan prioritas pembangunan. 

b.  Peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemanfaatan 

Dana Desa dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui apakah 

proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya ataukah tidak.  Dalam melakukan 

pengawasan terhadap proses perencanaan  di Desa Kirisik dilakukan 

melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Desa 

maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kegiatan 

pembangunan, masyarakat Desa Kirisik ikut berpartisipasi dan 

berkontribusi dalam berbagai bentuk, baik dengan menyumbangkan 

ide/saran, menyumbangkan tenaga maupun materi yang dimilikinya. 

Sedangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ikut serta 

menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang diadakan 

oleh pemerintah desa.  Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan 

pemanfaatn Dana Desa ini juga merupakan salah satu bentuk dari 

keterlibatan masyarakat (civic engamenet) dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai bentuk tanggung 

jawab dari seorang warga negara yang baik.  



143 

 

 

c. Dalam proses penilaian masyarakat Desa Kirisik berpartisipasi 

dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah desa dalam 

pemanfaatan Dana Desa serta hasil-hasilnya. Penilaian dalam hal 

pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan suatu kegiatan telah dilakukan sesuai dengan apa yang 

seharusnya dan sesuai dengan peraturan yang melandasinya ataukah 

tidak. Dalam hal ini penilain masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah desa dalam pemanfaatan Dana Desa serta hasil-hasilnya 

sudah baik/positif. Masyarakat sudah merasa cukup puas dengan 

kinerja pemerintah serta hasil kegiatan yang dilakukannya. Selain 

memberikan penilain secara lagsung, masyarakat juga ikut 

memberikan kritik serta saran-sarannya kepada pemerintah desa 

dalam pemanfaatn Dana Desa sebagai bentuk evaluasi bagi 

pemerintah desa agar bisa lebih baik untuk kedepannya.  

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan simpulan yang telah telah ditarik oleh peneliti, maka 

ada beberapa implikasi diantaranya sebagai berikut: 

 

5.2.1 Bagi Masyarakat 

Implikasi karya ilmiah ini, menjadikan masyarakat lebih 

berpartisipasi atau berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan 

desa khususnya dalam pemanfaatan Dana Desa dari mulai proses 

perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian.  

 

5.2.2 Bagi Pemerintah Desa 

Implikasi karya ilmiah ini, menjadikan pemerintah desa lebih 

terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat khususnya dalam 

pemanfaatan Dana Desa. Selain itu juga, menjadikan pemerintah desa 

lebih berhati-hati, tidak bertindak sewenang-wenang dan bersungguh-

sungguh dalam mengelola Dana Desa. 

 

5.2.3 Bagi BPD 

Implikasi karya ilmiah ini, menjadikan BPD lebih meningkatkan 

kinerjanya baik dalam hal mengawasi pemanfaatan Dana Desa maupun 

dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat terkait 

pemanfaatan Dana Desa. 

 

5.2.4 Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 

Implikasi karya ilmiah ini yaitu memberikan pengetahuan kepada 

para mahasiswanya mengenai pentingnya partisipasi atau keterlibatan 
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warga negara dalam berbagai kegiatan pembangunan di negaranya 

sebagai bentuk tanggung jawab seorang warga negara dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara khususnya dalam hal ini yaitu 

ikut mengawasi pemanfaatan Dana Desa, serta agar nantinya mampu ikut 

terlibat secara langsung ketika terjun dimasyarakat. 

 

5.3 Rekomendasi 

Hasil penelitian sebagai bahan rekomendasi dengan 

mempertimbangkan hasil temuan di lapangan, maupun secara teoritis, 

maka beberapa hal dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai 

berikut: 

 

5.3.1 Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat hendaknya lebih berpartisipasi aktif dalam mengawasi 

setiap kegiatan mengenai pemanfaatan Dana Desa, agar tidak 

adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan atau 

penyalanggunaan terhadap Dana Desa. 

b. Masyarakat seharusnya tidak boleh merasa sungkan ataupun takut 

untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja 

pemerintah Desa serta hasil-hasilnya. Agar pemerintah desa dapat 

bekerja secara bersungguh-sungguh dalam pemanfataan Dana Desa. 

 

5.3.2 Bagi Pemerintah Desa 

a. Pemerintah Desa  hendaknya lebih meningkatan transparansi dan 

akuntabilitasnya dalam pemanfaatan Dana Desa terutama mengenai 

keterbukaan informasi kepada masyarakat.  

b. Pemerintah Desa hendaknya berusaha mengajak masyarakat untuk 

ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan pemanfaatan 

Dana Desa.  

c. Pemerintah Desa hendaknya selalu terbuka untuk menerima 

penilaian serta kritik dan saran dari masyarakat mengenai kinerjanya 

dalam pemanfaatan Dana Desa serta hasil-hasilnya.  

 

5.3.3 Bagi BPD 
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a. BPD hendaknya bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam 

melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai lembaga formal 

yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa khususnya 

dalam hal ini terkait pemanfaatan Dana Desa.  

b. BPD  hendaknya bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam 

melaksanakan tugas serta kewajibannya untuk menampung dan 

menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat termasuk dalam hal 

pemanfaatan Dana Desa.   

 

5.3.4 Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih banyak menggali  

informasi yang bermanfaat baik bagi pendidikan maupun kehidupan 

sosial. 

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih baik mengenai 

Peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap 

pemanfaatan Dana Desa. 

 

 

5.3.5 Departemen Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa 

Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik meneliti 

bagaimana keterlibatan warga negara dalam penyelenggaraan 

pemerintahan khususnya dalam kebijakan Dana Desa. 

b. Lebih banyak melakukan kajian-kajian serta memberikan 

pemahaman yang lebih luas terhadap mahasiswa bukan hanya 

tentang pembelajaran saja, tetapi juga mengenai permasalahan-

permasalahan yang menyangkut kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah.   


