
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dari penelitian Dampak Dana Desa di Desa 

Tirtonirmolo Kabupaten Bantul Kecamatan Kasihan, pada tahun 2016-2017 

disimpulkan sebagai berikut. Pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2016-2017 dana desa yang 

mengucur di Desa Tirtonirmolo yaitu berjumlah Rp. 1.104.098.000 dan dapat 

dicairkan dalam tiga tahap, yaitu 40% dilakukan pada minggu kedua pada bulan 

April, pada bulan Agustus 40%, kemudian sisahnya dibulan Oktober pada tahun yang 

sama.  

Secara umum pelaksanaan dana desa di Desa Tirtonirmolo sudah berjalan 

dengan baik. Hal ini terlihat dari sosialisasi dana desa yang sudah melibatkan tokoh-

tokoh masyarakat, seperti BPD, LPMD, PKK, Karangtaruna dan lain-lain yang ada di 

Desa Tirtonirmolo. Namun dalam hal penerapan dana desa masih terdapat kendala, 

persoalan terbesarnya adalah fakta bahwa masih minimnya dampak penggunaan dana 

desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tirtonirmolo dan juga ada beberapa 

kendala baik dalam tahapan sosialisasi, maupun dalam implementasinya. Kekuratan 

ini berasal dari partisipasi masyarakat desa ataupun stakeholder. Adapun lebih detail 



terkait permasalahan dampak Desa Tirtonirmolo terhadap kesejahteraan masyarakat 

dapat dilihat sebagai berikut:  

a) Kesejahteraan  

1. Masih ditemukanya lansia yang terlantar kemudian  

2. Anak-anak yang putus sekolah di karenakan faktor ekonomi. 

3. Masih tingginya tingkat pengangguran. 

4. Masih tingginya tingkat pernikahan dini. 

b) Sosialisasi  

1.  Kurangnya sosialisasi yang menyeluruh, sosialisasi yang dilakukan oleh 

kepala desa hanya berupa koordinir melalui  dukuh masing-masing dan 

tidak pada masyarakat keseluruhan. 

2. Kurangnya respon partisispasi masyarakat dalam penyelenggaraan dana 

desa, khususnya di kalangan pemuda desa. pemuda desa lebih berminat 

bekerja di luar desa sebagia buruh, baik buruh bangunan, maupun buruh 

lepas lainya, sehingga dalam setiap sosialisasi ataupun pelaksanaan yang 

berkaitan dengan dana desa, kalangan  pemuda desa kurang terlibat 

langsung. 

c)  Sumberdaya Manusia   

1. Sumber daya manusia yang kurang bisa menggunakan atau mengoprasikan 

komputer, sehingga berdampak pada pelaporan dana desa di Desa 

Tirtonirmolo. Hal ini dibuktikan adanya pelaporan dana desa yang terlambat.  



2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelakasanaan dana desa. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil pemaparan dari kesimpulan di atas, maka di dapatkan 

saran sebagai berikut.  

1. Seharusnya sosialisasi dana desa juga dilakukan secara menyeluruh 

terhadap masyarakat Desa Tirtonirmolo 

2. tersedianya sumberdaya manusia yang mumpuni agar dalam pelaporan 

dana desa bisa berjalan dengan baik.  

3. Serta harus ada peningkatan dalam kontrol dan pengawasan untuk 

pengalokasian dana desa. Sehingga dalam pengalokasian dana desa 

bisa berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan masyarakat umum 

dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.  

 


