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BAB V 

PENUTUP 

   A. Kesimpulan 

1. Peran Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kaliagung, 

Kepala desa dan aparatur desa lainnya mempunyai peran penting dalam 

berlangsungnya pemerintahan desa. Peraturan tentang desa termuat dalam 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan dasar 

peraturan tersebut maka kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan 

mengurus rumah tangga pemerintahan desa secara mandiri dapat 

dilaksanakan. Berkaitan dengan keberhasilan pembangunan yang 

dilakukan desa kaliagung peran dari Kepala Desa sangat penting, berikut 

ini merupakan perencanaan program yang ada di desa kaliagung yaitu : 

a. Program pembangunan jalan aspal dan corblok. 

b. Program pembangunan wanadesa. 

c. Program pembangunan dan pengelolaan irigasi desa. 

d. Program pembangunan fasilitas umum, seperti pasar desa dan kios 

desa. 

Perencanaan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu dengan 

musrenbang di dusun yang dilakukan oleh kepala dusun masing-masing. 

Musrenbang di dusun dilakukan agar ide atau gagasan tentang 

pembangunan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan dari masyarakat dusun. 

Setelah musrenbang didusun telah selesai, maka dari dusun melalui kepala 

dusun mengajukan ke desa untuk selanjutnya desa melakukan 



 

86 
 

musrenbangdes. Di musrenbangdes akan dikaji lebih lanjut mana saja 

pembangunan yang menjadi prioritas desa berdasarkan kondisi fisik saat 

pengajuan dari musrenbang di dusun.  

2.  Faktor Penghambat Kepala Desa dalam Bidang Perencanaan 

Pembangunan di Desa Kaliagung 

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala dusun, yang 

terdiri dari kepala dusun Ngrandu, Kaliwilut, dan Jetak. Faktor utama yang 

menjadi penghambat kepala desa dalam bidang pembangunan adalah 

kurangnya inisiatif dan partisipasi masyarakat dalam ikut serta dikegiatan 

musrenbang maupun gotong-royong pembangunan. Untuk lebih jelasnya 

faktor penghambat kepala desa dalam bidang perencanaan pembangunan 

sebagai berikut : 

a. Peran Masyarakat Masih Kurang 

b. Kepala Desa Sulit Mengambilan Keputusan. 

c. Penerimaan Dana Desa Terlambat. 

d. Kurangnya Fasilitas Pendukung 

B.  Saran 

Peran Kepala Desa di Desa Kaliagung cukup baik, akan tetapi Kepala 

Desa perlu melakukan perencanaan yang lebih matang terkait program yang 

direncanakan dan juga Kepala Desa Kaliagung lebih mencanangkan program 

untuk lebih meningkatkan pemasukan desa. Kepala Desa bisa membuat 

program yang membuat desa Kaliagung menjadi contoh desa-desa lain yang 

di Kabupaten Kulon Progo seperti membuat program tentang pariwisata yang 
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mana daerah Kaliagung cukup potensial dalam hal pariwisata untuk 

meningkatkan pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa 

Kaliagung. 

Faktor penghambat terkait pelaksanaan pembangunan desa kaliagung 

seharusnya pemerintah desa lebih mengoptimalkan keikutsertakan 

masyarakat dengan cara mengajak peran masyarakat dalam musrenbang baik 

ditingkat dusun maupun ditingkat desa. Fasilitas penunjang dalam hal fasilitas 

pendukung pemerintah desa perlu ditambah agar proses pembuatan 

perencanaan dilakukan dengan cepat. 

 


