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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, pelaksanaan pembangunan 

umumnya berjalan cukup baik namun belum optimal. Pelaksanaan pembangunan 

desa ini dinilai dari sebelas subindikator. 

Pembangunan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan desa 

adalah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan aksesibilitas fisik 

seperti pembangunan jalan di Desa Gunung Bungsu, sehingga dengan adanya 

akses yang mudah akan memudahkan warga dalam berekonomi dan menjalankan 

urusan kebutuhannya. Selain itu dari segi transportasi, terdapat satu buah mobil 

ambulan untuk pemenuhan kebutuhan transportasi desa yang bersifat darurat, 

namun dari Desa Gunung Bungsu belum memiliki untuk transportasi umum 

sehari-hari. Dari segi energi, telah adanya program pengadaan penerangan lampu 

jalan, walaupun masyarakat tetap mengeluhkan pembangunan sarana prasarana 

energi yang masih belum optimal. 

Pembangunan informasi dan komunikasi di Desa Gunung bungsu belum 

berjalan baik, karena belum adanya administrasi desa yang up-to-date untuk dapat 

diakses oleh masyarakat dan stakeholder sehingga diperlukan cara baru dengan 

membangun pusat informasi yang juga dapat diakses oleh masyarakat sehingga 

dapat mendorong partisipasi masyarakat serta dapat dijadikan evaluasi dalam 

pelaksanaan pembangunan desa. 
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Peningkatan kualitas untuk pelayanan kesehatan masyarakat di Desa 

Gunung Bungsu adalah baik karena telah terdapatnya sarana prasarana kesehatan 

dasar seperti puskesmas dan posyandu yang peningkatan dan pengembangannya 

dilakukan setiap tahun sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh 

masyarakat khususnya ibu-ibu dan anak-anak. Selain itu, peningkatan kualitas 

pendidikan dan kebudayaan di Desa Gunung Bungsu adalah cukup baik karena 

sudah mulai dibangun dan direhabilitasi beberapa sarana pendidikan seperti MDA 

dan TK, kemudian mendirikan fasilitas kesenian/kebudayaan berupa balai adat, 

selain itu pemerintah juga merencanakan rehabilitasi untuk sarana pendidikan lain 

juga seperti SMP/MTs. 

Pembangunan sarana prasarana ekonomi untuk usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif dan ketahanan pangan terselenggara cukup baik namun belum 

adanya pemerataan pemberian bibit pertanian dan tidak terdistribusi secara adil 

kepada dusun-dusun yang ada di Desa Gunung Bungsu sehingga hal ini dapat 

memicu kecemburuan sosial. Dari segi ekonomi untuk usaha ekonomi pertanian 

berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa satu produk 

unggulan belum terselenggara di Desa Gunung Bungsu. Sehingga kedepan 

diperlukannya inovasi dalam pengembangan produk unggulan desa agar orientasi 

usaha perekonomian semakin produktif. 

Pembangunan desa di bidang lingkungan dan alam pada kesiapsiagaan 

menghadapi bencana alam belum berjalan baik karena tidak adanya program 

maupun rencana program yang diadakan sejak kurun waktu 2015-2018. Selain itu, 

di bidang lingkunan dan alam pada penanganan bencana alam di Desa Gunung 
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Bungsu belum berjalan baik karena tidak adanya program pelatihan, simulasi, 

ataupun training yang diadakan pemerintah dalam penanganan bencana alam. 

Pembangunan di bidang lingkunan dan alam pada penanganan kejadian luar 

biasa belum berjalan baik namun pemerintah desa telah memiliki rencana 

alternatif dan siap berkoordinasi dengan cepat dalam mengantisipasi kemungkinan 

adanya kejadian luar biasa. Di bidang lingkungan dan alam pada pelestarian 

lingkungan hidup sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal masih 

dibutuhkan peningkatan misalnya dalam penjernihan mata air. 

Berdasarkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembangunan 

desa di Desa Gunung Bungsu terdapat empat faktor yang menghambat yaitu 

kepemimpinan kepala desa yang kurang mengayomi masyarakat untuk terlibat 

dan aktif mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaannya agar 

program yang dijalankan tepat sasaran. Selain itu, kepala desa seharusnya 

menguasai bidang-bidang pembangunan yang perlu ditingkatkan dalam 

memenuhi kebutuhan masyarakat, karena masih terdapat beberapa program dasar  

Partisipasi masyarakat di Desa gunung bungsu dapat dikatakan kurang 

aktif, hal ini dibuktikan dengan kurang berperannya masyarakat dalam rapat dan 

kegiatan pembangunan, masyarakat juga kurang mengetahui program-program 

yang dijalankan, akhirnya kurangnya kontrol pengawasan dan evaluasi program 

hanya diketahui oleh aparatur desa saja. 

Ketersediaan dana desa yang tidak dikelola secara efisien juga menjadi 

faktor penghambat. Dana desa yang tersedia dialokasikan pada program-program 

pembangunan fisik yang cukup besar, namun dalam pengelolaannya yang kurang 
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tepat akan menyebabkan kekurangan dana pada program yang berjalan sehingga 

program lain terpaksa ditunda. Dalam menyikapi masalah ini sebaiknya aparatur 

desa bersama masyarakat sama-sama merumuskan rencana pengelolaan dana 

secara matang dan realistis agar mendapatkan gambaran penggunaan dana yang 

tepat. 

Hubungan dengan pemerintah daerah yang kurang koordinasi dapat 

menghambat pembangunan. Karena melalui koordinasi yang baik, pemerintah 

daerah dapat melakukan pengambilan kebijakan yang tepat jika memang desa 

membutuhkan bantuan. Selain itu, kurangnya koordinasi secara administrasi 

seperti mengundang pemerintah daerah dan melibatkannya dalam perencanaan 

hingga pelaksanaan pembangunan akan memberikan gagasan dan bantuan. 

 

6.2 Saran 

Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Gunung Bungsu masih kurang 

maksimal, dikarenakan ada beberapa aspek yang belum berlangsung dengan baik. 

Sehingga perlu adanya upaya-upaya dari kedua pihak baik pemerintah desa 

maupun masyarakan dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Gunung 

Bungsu, karena tujuan dari pelaksanaan program pembangunan desa salah satunya 

adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu contoh yang perlu 

dijalankan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat 

dalam program swadaya untuk menambah pengetahuan masyarakat, misalnya 

dengan mengadakan sosialisasi pentingnya program pertanian karena mayoritas 

masyarakat Desa Gunung Bungsu adalah Petani, selain itu diadakannya pelatihan 

dan training untuk masyarakat dalam pengetahuan penanggulangan bencana 
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walaupun desa Gunung Bungsu tidak memiliki historis kejadian bencana hebat 

namun antisipasi tetap perlu dilakukan. Disamping itu, pemerintah desa juga harus 

mampu menjalankan kepemimpinan sesuai karakter masyarakatnya. Dengan 

demikian, akan terjalin adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dalam 

pelaksanaan program pembangunan desa. 

Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya 

pelaksanaan pembangunan desa di Desa Gunung Bungsu, disarankan kepada 

pemerintah desa agar lebih mengevaluasi dan mengkomunikasikan program 

pembangunan desa sehingga masyarakat mengetahui progres dan hasil yang telah 

dicapai. Disamping itu, perlu pula diadakan pembinaan terhadap masyarakat 

sesuai kebutuhan masyarakat saat ini, misalnya pengembangan usaha dan 

pendukung skil bertani hal ini dilakukan agar masyarakat lebih aktif dalam segala 

hal yang menyangkut program pembangunan desa yang tepat sasaran pada 

kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat dikedepan hari dapat berpartisipasi 

berupa materil dimana komponen ini yang sebelumnya kurang bisa diberikan oleh 

masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat diakelerasi dengan 

cepat dengan adanya turun tangan dari masyarakat juga. 


