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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pembangunan Desa yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 

Tahun 2014 tentang desa menjelaskan tahapan pembangunan desa dibagi menjadi 

3 tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan 

pengawasan. Dalam pelaksanaan ketiga tahapan tersebut dilaksanakan dengan 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 

mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.  

Dalam praktik pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan 

Bendungan, Kabupaten Trenggalek terdapat suatu sistem yang didalamnya 

terdapat seperangkat aturan dan sumberdaya yang mengikat dalam tindakan-

tindakan agen yang berada didalam ruang-waktu. Agen dalam pembangunan desa 

di Desa Sumurup adalah Kepala Desa yang dalam melaksanakan pembangunan 

desa dengan memberikan wewenang kepada Tim 11 dalam menyusun rencana 

pembangun desa dan kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan 

pembangunan desa. Dalam pembangunan desa expert agent yaitu Kepala Desa, 

Tim 11 dan TPK. Lay actor dalam pembangunan desa adalah warga, tokoh 

masyarakat, ketua RT, dan BPD. Hubungan yang terjadi dalam pembangunan 

desa di Desa Sumurup antara agen-agen dalam pembangunan desa membentuk 

struktur tertentu. Struktur dalam pembangunan desa memiliki sumberdaya yang 

berupa kapasitas atau kemampunan setiap agen dalam mengakomodir 

kemampuannya dalam tindakan pembangunan desa. Dalam setiap tindakan 

pembangunan desa tersebut pada gilirannya agen akan terikat pada aturan-aturan 
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dalam tindakan pembangunan desa. Sehingga dalam praktik pembangunan desa 

yang dilaksanakan di Desa Sumurup adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanan pembangunan desa di Desa Sumurup yang telah berjalan 

sebagai praktik sosial selama ini dengan baik. Pemerintah Desa melaksanakan 

tugasnya dalam pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan keinginan dari 

masyarakat yang dimusyawarahkan bersama. Sehingga Desa Sumurup dapat 

memanfaatkan Dana Desa yang telah diturunkan langsung ke desa dengan 

baik. Hal ini dapat dilihat bagaimana Desa Sumurup setiap tahunnya 

menggunakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan.  

2. Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumurup tersebut tidak terlepas dari 

partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa. Hal ini merupakan bentuk 

dari keterhubungan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat desa. 

Masyarakat Desa dalam pembangunan di Desa Sumurp aktif dalam 

berpartisipasi dengan bentuk swadaya masyarakat dalam bergotong royong 

membantu pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan, 

dengan adanya partisipasi warga secara tidak langsung warga dapat mengawasi 

pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah teruang dalam RPJM Desa 

dan RKP Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dalam konteks 

pengawasan selalu mangawal dan mendampingi pemerintas desa di setiap 

kegiatan pembangunan di Desa Sumurup. 

 Melihat dari hasil penelitian “Praktik Pembangunan Desa”  yang telah 

dilaksanakan di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek 

dengan menggunakan proposisi awal yang dibangun peneliti terjawab, pertama 
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dalam Pembangunan desa di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten 

Trenggalek, Pemerintah Desa dalam arah kebijakan pembangunan di desanya 

berdasarkan dari pemahaman masyarakat desa yang memahami pembangunan 

desa adalah berupa pembangunan infrastruktur. Hal ini dijawab melalui 

pernyataan dalam wawancara dengan Pak Seno selaku Kepala Desa di Desa 

Sumurup yang pernyataanya sebagai berikut: 

“Setiap tahun yang jelas karena kondisi SARPAS (Sarana Prasarana) 

masih sangat parah. Kami fokusnya masih di SARPRAS. Itu juga 

karena permintaan warga kita melakukan kegiatakan atas dasar 

musyawarah. Yang dalam hal perencanaan itu namanya 

MUSRENBANG. Yang diawali dari musyawarah per Dusun lalu 

nanti dibawa ke tingkat desa yang namanya MUSRENBANGDES.” 

(hasil wawancara dengan Pak Seno pada hari Rabu tanggal 19 Juli 

2017)  

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat jika pelaksanaan pembangunan 

di Desa Sumurup merupakan hasil musyawarah dari warga desa. Hal ini 

merupakan bentuk dari Good Governence yaitu dalam pembangunan tidak hanya 

pemerintah desa sebagai pelaku utama melainkan terdapat maysyarakat yang juga 

ikut berpartisipasi dalam pembangunan.  

Kedua Pembangunan di Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, 

Kabupaten Trenggalek pemerintah desa dalam setiap pelaksanaan tahap 

pembangunan selalu aktif mengajak masyarakat desa dalam berpartisipasi dalam 

pembangunan desa. Selain itu tidak hanya melaksanakan pembangunan, perangka 

desa juga aktif dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki masyarakat desa. 

Sehingga kedepannya pelaksanaan pembangunan di Desa Sumurup tidak hanya 

pembangunan secara fisik, melainkan pembangunan berupa pemberdayaan 

masyarakat.  
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6.2 Saran 

6.2.1 Saran Praktis 

Dari hasil penelitian Praktik Pembangunan Desa, yang dilaksanakan di Desa 

Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek saran dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi pihak pemerintah desa dalam pembanguna desa di Desa Sumurup 

untuk lebih aktif dalam mensosialisasikan mengenai pemahaman 

pembangunan desa kepada masyarakat desa yang mana pembangunan 

tidak hanya berupa pembangunan fisik saja melainkan pembangunan 

desa dapat berupa pemberdayaan masyarakat. 

2. Bagi perwakilan masyarakat yaitu kelompok-kelompok masyarakat di 

Desa Sumurup dalam pembangunan desa lebih dapat aktif dalam 

menyuarakan kebutuhan kelompoknya, sehingga pemerintah desa dapat 

mengetahui akan potensi yang dimiliki kelompok-kelompok di Desa 

Sumurup dan dapat memasukkan usulan-usulan kelompok masyarakat 

dalam program pembangunan desa. 

3. Bagi warga masyarakat di Desa Sumurup dalam pembangungan di Desa 

Sumurup untuk tetap menjaga budaya gotongroyong dalam setiap 

kegiatan sehari-hari. Karena hal tersebut merupakan salah satu modal 

besar yang dapat membantu dalam pembangunan di Desa Sumurup di 

masa-masa mendatang. 
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6.2.2 Saran Akademis 

Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan peneliti dalam menjelaskan 

praktik pembangunan desa. Hal ini dikarenakan pembangunan desa di setiap Desa 

di Indonesia memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Disini peneliti 

hanya mengambil sebagian kecil fenomena praktik pembangunan desa di Desa 

Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Untuk penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat melihat fenomena praktik pembangunan desa yang 

lebih luas cangkupannya. Mengingat Pembangunan Desa di Indonesia saat ini 

menjadi prioritas pembangunan bangsa yang ditandai hadirnya dana desa guna 

mempercepat terwujudnya desa mandiri. 


