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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 

mengenai Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Denai Lama 

Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017, dengan melihat 

indikator Dana Desa, Pemanfaatan, Tata Kelola Dana Desa, dan Pembangunan 

desa, Terlihat bahwa Dana Desa yang digunakan Desa Denai Lama pada Tahun 

anggaran 2017 telah digunakan dengan baik, ini terbukti dengan berjalannya 

pelaksanaan program-program pembangunan seperti yang telah dianggarkan 

pemerintah desa yang tecantum dalam APBDes Denai Lam tahun 2017 

Pemanfaatan dana desa di Desa Denai Lama telah dimanfaatkan dengan 

baik, ini terlihat dari pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan 

pemerintah desa pada tahun 2017 seperti pembangunan Lening Irigasi warga, 

Lening Sanitasi warga, dan paving blok yang mana manfaat pembangunannya 

telah dirasakan oleh masyarakat Desa Denai Lama, dan masyarakat desa juga 

turut terlibat dalam setiap proses pembangunan desa. 

Dilihat dari pengelolaan dana desa, pengelolaan di Desa Denai Lama 

sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan 

desa dalam rangka penggunaan Dana Desa masih perlu diperhatikan dan perlu 

perbaikan, ini dikarenanakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang 

memumpuni dalam pengelolaan perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang telah terealisasi belum 
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sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa dalam 

RPJMDes. Dari 18 (delapan belas) kegiatan pembangunan yang direncanakan 

seluruhnya telah terealisasi 3 (enam) kegiatan fisik berupa infrastruktur yang 

menunjang perekonomian desa serta 4 (empat) bidang kegiatan pembinaan dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Namun 

kegiatan-kegiatan pembangunan dalam hal ini pembangunan fisik berupa 

Innfrastruktur serta pemberdayaan masyarakat telah direalisasikan dengan baik 

dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa Denai Lama Kecamatan Pantai Labu 

Kabupaten Deli Serdang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran 

yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk Desa Denai Lama Kecamatan 

Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang dalam hal pemanfaatan dana desa dalam 

rangka peningkatan pembangunan didesa, antara lain ;  

1. Pemerintah Desa Denai Lama Perlu mengadakan sosialisasi kepada 

masyarakat untuk membantu penyebaran informasi dan pemahaman 

mengenai program-program pembangunan yang akan dilakukan, sehingga 

masyarakat akan lebih mudah untuk diajak terlibat dalam pelaksanan 

program-program pemerintah desa, serta ikut mengawasi jalannya 

pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Denai Lama Kecamatan 

Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan ketentuan.  
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2. Para perangkat desa masih perlu diberikan peningkatan pengetahuan melalui 

pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan 

desa agar dana desa bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan 

masyarakat.   


