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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dibahas dalam bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa peran partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa masih belum optimal dikarenakan sumberdaya manusia 

yang ada di Desa Pasanggrahan belum cukup memadai untuk terlibat aktif 

melakukan pengelolaan dana desa. Selanjutnya kapasitas pemerintah Desa 

Pasanggrahan dalam melakukan pengelolaan dana desa sudah cukup baik, namun 

belum optimal, akan tetapi sudah banyak peningkatan-peningkatan yang dibuat 

oleh pemerintah Desa Pasanggrahan dalam membangun desanya kearah yang lebih 

baik. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari terlaksananya program-program di 

bidang pembangunan desa sepeti jalan yang semakin baik karena terus dilakukan 

upaya perbaikan terhadap jalan yang rusak dan pembangunan jalan sehingga 

memperlancar kegiatan masyarakat dan memperlancar komunikasi baik antara 

pemerintah desa dengan masyarakat maupun antar masyarakat. 

Perencanaan desa Pasanggrahan dalam pengelolaan dana desa sudah dapat 

dikatakan transparan dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat. Pada tahap 

pelaksanaan dan penatausahaannya dalam pengelolaan dana desa di desa 

Pasanggrahan secara teknis sudah sesuai dengan keperluan masyarakat secara 

umum meskipun ada di beberapa RW pembangunan yang dibuat tidak sesuai 

dengan harapan warga RW tersebut. Meskipun Kepala Urusan Keuangan Desa 

menyatakan bahwa di tahun ini terdapat keterlambatan dari penyaluran dana, tetapi 

setiap tahapan telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

penatausahannya sudah menggunakan format yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku, dan juga dalam pelaksanaannya telah melibatkan masyarakat sebagai TPK, 

kemudian dibentuk panitia lokal demi mewujudkan prinsip transparansi. 
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5.1.2 Simpulan Khusus 

Selain kesimpulan secara umum, terdapat pula kesimpulan khusus dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dilakukan 

melalui pelibatan masyarakat dalam merealisasikan program kegiatan 

yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah antara masyarakat dan 

pemerintah desa. Selain itu, masyarakat desa Pasanggrahan juga 

berpartisipasi aktif melalui adanya keterlibatan masyarakat desa dalam 

perancangan maupun evaluasi kegiatan. Partisipasi masyarakat sudah 

cukup baik, namun belum optimal dikarenakan sumberdaya manusia 

yang ada di Desa Pasanggrahan belum cukup memadai untuk terlibat 

aktif melakukan pengelolaan dana desa. 

b. Kapasitas pemerintah desa Pasanggrahan dalam melakukan pengelolaan 

dana desa sudah baik, hal itu dilakukan sesuai dengan tugas, pokok dan 

fungsi pemerintah desa. Setiap komponen pemerintah desa selalu 

melakukan kinerja secara optimal, sehingga pengelolaan dana desa 

dapat berjalan dengan baik. Kapasitas yang dimiliki pemerintah desa 

mempengaruhi hasil kinerja kegiatan pengelolaan masyarakat desa, 

namun belum optimal, sehingga perlu dilakukan pendidikan dan 

pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat 

pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. 

c. Pelaksanaan pengelolaan dana desa digunakan untuk pembangunan, 

khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh 

masyarakat. Penetapan rencana penggunaan dana desa ini dilakukan 

melalui musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat perihal 

pembangunan apa saja yang masyarakat butuhkan. Selanjutnya 

pelaksanaan penggunaan dana desa dilaksanakan selebihnya sesuai 

dengan ketetapan RPKPDes dan RPJMdes yang dirancang pada saat 

Musrenbang. Sedangkan dalam pengelolaannya, dana desa setelah 

dicairkan oleh Kepala Urusan Keuangan dan kepala desa dengan 

didampingi oleh BPD kemudian diserahkan kepada TPK sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan. 
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d. Hambatan dalam mengelola dana desa adalah kurang antusiasme dari 

masyarakat terhadap beberapa program yang dibuat oleh pemerintah 

desa, kurangnya kedisiplinan dari pemerintah dan keterlambatan 

Peraturan Bupati yang menyebabkan keterlambatan juga bagi 

pemerintah desa dalam membuat laporan. Dampak dari penggunaan 

dana desa adalah  pembangunan di Desa Pasanggrahan menjadi 

meningkat dan kebutuhan masyarakat mulai dapat terpenuhi, dengan 

kondisi infrastuktur jalan yang sudah baik maka aktifitas masyarakat 

pun menjadi lancar dan Kantor Desa Pasanggrahan pun sudah lebih 

bagus setelah di renovasi. Disamping itu, terdapat pula dampak negatif 

yaitu adanya kecemburuan sosial dikalangan masyarakat yang 

menganggap bahwa pembangunan hanya dilaksanakan pada pada RW 

tertentu, padahal disemua RW akan dilakukan pembangunan sesuai 

dengan kebutuhan dusunnya dengan waktu yang bergilir. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, memuncukan suatu implikasi terhadap 

peran partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana 

desa. Implikasi dalam penelitian ini dapat menyempurnakan dan juga 

memaksimalkan proses atau partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah desa 

dalam mengelola dana desa. 

a. Bagi Tokoh Masyarakat Desa Pasanggrahan 

Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam ikut serta dalam mengelola 

dana desa harus segera ditanggapi oleh tokoh masyarakat desa dengan 

melakukan sosialisasi dan pengumuman lebih sering lagi sehingga 

diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup tentang 

program-proram yang akan dilaksanakan dan masyarakat siap bergotong 

royong untuk berpartisipasi dalam pembangunan. 

b. Bagi Masyarakat Desa Pasanggrahan 

a) Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam 

program-program yang akan maupun sedang dilaksanakan oleh desa 

yang berkaitan dengan pengelolaan dana, karena hal tersebut sangat 

diperlukan 
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b) Perihal dana yang diterima oleh desa pun masyarakat harus berusaha 

untuk mengetahui dan meminta transparansinya kepada pemerintah 

desa. 

c) Pembangunan desa yang dipengaruhi oleh pengelolaan dana desa yang 

baik, membuat masyarakat desa pasanggrahan perlu untuk senantiasa 

belajar memahami pengelolaan dana desa. 

d) Masyarakat desa pasanggrahan perlu untuk melakukan inisiatif dan 

kerjasama dengan pihak pemerintah desa dalam melakukan kegiatan-

kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. 

c. Bagi Pemerintah Desa Pasanggrahan  

a) Partisipasi masyarakat harus didorong secara bertahap dan 

berkelanjutan dengan ajakan yang persuasif dan berorientasi pada 

edukasi dalam melakukan pengelolaan dana desa. Hambatan yang 

dihadapi oleh aparatur desa harus ditanggapi dengan cepat oleh 

pemerintah kabupaten dalam memberikan edukasi dan pendampingan 

kepada pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan dana desa. 

b) Pemerintah perlu memberikan fokus alokasi dana pada pengembangan 

sumberdaya manusia yang unggul dan dapat memberikan kenyaman 

bagi masyarakat dalam memberikan layanan masyarakat. 

c) Pemerintah desa perlu untuk memberikan pelatihan dan pedidikan 

kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan dana desa. 

d) Upaya untuk melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur desa 

harus melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan pendampingan sekaligus pendidikan kepada pemerintah 

desa.  

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, memuncukan suatu implikasi terhadap peran 

partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. 

Implikasi dalam penelitian ini dapat menyempurnakan dan juga memaksimalkan 

proses atau partisipasi masyarakat dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola 

dana desa. 
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a. Bagi Tokoh Masyarakat Desa Pasanggrahan 

a) Tokoh masyarakat hendaknya memperbaiki komunikasi dengan 

Pemerintah Desa jangan menunggu Pemerintah Desa menghubungi 

terlebih dahulu tetapi Tokoh Masyarakat lebih baik memulai karena 

tokoh masyarakat merupakan penghubung antara masyarakat dengan 

pemerintah desa sehingga tokoh masyarakatpun harus berperan aktif 

agar kebutuhan masyarakatpun segera dipenuhi oleh pemerintah desa. 

b) Tokoh masyarakat yang menjadi insiator dalam mengajak masyarakat 

untuk terlibat secara langsung dalam melakukan pengelolaan dana desa, 

sehingga hal itu diharapkan akan memberikan fokus yang baik bagi 

keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dana desa. 

b. Bagi Masyarakat Desa Pasanggrahan 

a) Masyarakat hendaknya lebih aktif menyalurkan aspirasi dan 

membangun rasa ingin tahunya terhadap kebijakan-kebijakan yang 

pemerintah desa tetapkan sehingga masyarakat tidak lagi bingung 

dan merasa bahwa program yang sedang dilaksanakan oleh 

pemerintah desa memang yang dibutuhkan masyarakat saat ini. 

b) Masyarakat perlu memiliki kesadaran sendiri dalam melakukan 

partisipasi masyarakat, sehingga akan dapat memberikan bantuan 

kepada pemerintah desa untuk dapat memaksimalkan pengelolaan 

dana desa yang efektif dan efisien. 

c. Bagi Pemerintah Desa Pasanggrahan 

Pemerintah Desa Pasanggrahan harus meningkatkan kemampuan 

aparatur desanya dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa 

Pasanggrahan dilakukan dengan dua cara yaitu peningkatan disiplin kerja 

aparatur serta melakukan pendidikan dan pelatihan. Adapun bentuk 

penerapan disiplin aparatur Desa Pasanggrahan adalah pembinaan disiplin 

waktu kerja, sebab dengan ketepatan pada jam masuk kantor sangat erat 

kaitannya dengan disiplin lainnya. Pendidikan yang dilakukan dalam suatu 

proses pengembangan kemampuan bertujuan kearah yang diinginkan oleh 

organisasi desa yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan merupakan bagian 
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dari proses pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

atau keterampilan khusus. 


