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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

 

Dari elaborasi deskripsi pada bab-bab sebelumnya, di bawah ini 

dirumuskan sejumlah kesimpulan sebagaimana rumusan masalah yang terdapat di 

dalam Bab I Pendahuluan dalam penelitian ini.  

Pertama, Beberapa perubahan yang signifikan yang tujuannya mengarah 

kepada kesejahteraan masyarakat desa, dan dampak tersebut dirasakan secara 

langsung baik oleh masyarakat atau perangkat desa seperti yang terjadi di desa 

Tunglur : 

a) Dana milyaran akan masuk kedesa. 

Jumlah dana desa yang dialokasikan untuk desa Tunglur diperkirakan 

mencapai sekitar 850 juta rupiah yang akan diperoleh setiap tahunnya yang mana 

di dalamnya termasuk penghasilan tetap untuk kepala desa. Jumlah tersebut 

dihitung dan disesuaikan berdasarkan luas dan potensi pertanian dari desa Tunglur 

tersebut.Sampai saat ini kepala desa Tunglur mengaku belum bias memproses 

dana desa tersebut dikarenakan pencairan dana tersebut menggunakan giro. Dalam 

prosesnya rekening desa yang lama harus ditutup dan dipindahkan dan diganti 
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menjadi giro untuk mendapatkan kucuran dana desa yang berasal dari pemerintah 

pusat yakni APBN dan pemerintah daerah kabupaten yaitu APBD. 

b) Penghasilan kepala desa. 

Di desa Tunglur penghasilan kepala desa awalnya sebelum UU No.6/2014 

ini disahkan berasal dari tanah bengkok dan juga tunjungan dari pemerintah 

daerah kabupaten sebesar 700.000 rupiah per bulannya.Tunjangan untuk kepala 

desa diberikan kepada kepala desa setiap 3 bulan sekali dengan total 2.100.000 

rupiah. Kemudiantanahbengkok di desaTungluriniberupasawah yang meupakan 

asset atau milik desa Tunglur 1 tahun 3 kali.Jadi sekali penerimaan gaji kepala 

desa mendapatkan 8.100.000 rupiah. 

c) Kewenangan kepala desa. 

Selain dua hal sebagaimana tersebut diatas, dalam UU Desa tersebut akan 

ada pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan 

kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang 

desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu 

sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa.Kewenangan kepala desa yang lain 

terdapat pada keputusan untuk menunjuk perangkat desa seperti sekertaris dan 

bendahara desa. 

d) Masa Jabatan kepala desa. 

Dengan Undang-Undang Desa yang baru masa jabatan Kepala Desa 

adalah 6 tahun dan dapat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan 
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secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 39). Demikian juga 

dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bias menjabat paling 

banyak tiga kali masaja batan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-

turut. Hal Ini berbeda dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya yaitu 

UU Nomor 32 Tahun 2004 dimana Kepala Desa dan BPD hanya bisa menjabat 

paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. 

e) Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 

Penambahan fungsi BPD yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala 

Desa. Hal ini berbeda dengan Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004,dimana 

dalam pasal 209 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan 

peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi 

masyarakat. 

Kedua, strategi Kepala Desa Tunglur dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa menggunakan dana desa setelah adanya UU No.6 Tahun 2014 

tentang desa, sebagaimana telah dielaborasi secara mendalam dalam Bab III 

meliputi beberapa hal, yaitu:  

a) Disamping sebagaimana ketentuan normatif yang tertera dalam UU No. 

6/2014 Tentang Desa, terutama perihal kewenangan desa maupun kepala desa, 

Kepala Desa Tunglur, Mashudi, berupaya merangkul setiap elemen desa, tidak 

terkecuali saingannya dalam proses pemilihan kepala desa. Setidaknya, apabila 

upaya itu kurang efektif untuk dilakukan, Kepala Desa Tunglur berupaya 
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meminimalisir adanya potensi dari pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan 

pemerintahan desa seiring dengan di tetapkannya undang-undang tentang desa 

yang baru. 

b) Walaupun kepala desa memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dalam 

UU No. 6/2014, Kepala Desa Tunglur berupaya untuk tetap menjalin komunikasi 

dengan BPD, khususnya dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan menyangkut 

pembangunan di Desa Tunglur. 

c) Menentukan prioritas-prioritas program pembangunan yang dijalankan di 

dalam Desa Tunglur, utamanya menambah, memperbaiki maupun memelihara 

fasilitas-fasilitas umum yang ada. 

4.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dengan kajian perubahan desa setelah 

berlakunya undang-undang tentangdesa yang baru pada DesaTunglur, Kabupten 

Kediri, peneliti ingin mengungkapkan saran yang dibagi menjadi dua yaitu yang 

pertama adalah secara akademis, untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih 

baik dalam menganalisis perubahan yang terjadi dalam suatu wilayah sebagai 

dampak suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat hingga 

daerah. Kebijakan yang direncanakan dan diaplikasikan dalam lingkupnya pasti 

terdapat hambatan dan juga penemuan-penemuan baru dilapangan. 

Kemudian yang kedua dari segi perubahan desa menurut kajian penelitian 

ini.Desa Tunglur dengan adanya keputusan pemerintah dalam menetapkan 
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undang-undang yang baru didesa ini bukan menjadi sebuah diktator yang 

mempunyai kekeuasaan sempit, melainkan dengan semangat perubahan yang 

dijunjung dalam undang-undang ini dirasa olehp eneliti, Kepala Desa Tunglur 

beserta perangkatnya mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam 

mewujudkan kesejahteraan desa yang lebih baik. Hal lain yang ingin disampaikan 

peneliti mengenai pembenahan fasilitas umum yang ada di desa agar jauh lebih 

dipelihara dan dirawat, karena dengan adanya fasilitas umum tersebut warga desa 

mampu berkembang dengan baik dan pembangunan sumberdaya manusianya pun 

tepat sasaran. 
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