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BAB V 

PENUTUP  

1.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai peran program dana desa 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa segumbang dalam 

perspektif ekonomi islam dari itu peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1.1.1 Bentuk program dana desa terbagi menjadi tiga program kerja yaitu: 

1. Pembangunan, bidang ini ada beberapa program kerja yang 

dilaksanakan berupa kegiatan pemanfaatan pemeliharaan sistem  

informasi desa, pembangunan dan pemeliharaan air bersih/embung 

desa, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan desa dan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan (Rabat Beton). 

2. Pemberdayaan, bidang ini ada beberapa program kerja yang 

dilaksanakan yaitu bimtek  BPD dan lembaga kemasyarakatan desa, 

pelatihan kepala desa dan perangkat, pembinaan tenaga kesehatan 

desa, fasilitasi pendamping kader pembangunan dan pemberdayaan, 

pelatihan usaha ekonomi desa produktif.  

3. Pembinaan, bidang ini ada beberapa program yang dilaksanakan 

berupa pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat desa, 

kegiatan peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, 

kegiatan peningkatan peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan, 

kegiatan pembinaan kerukunan beragama, kegiatan pembinaan dan 
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4. pengelolaan posyandu, kegiatan pembinaan dan pengelolaan taman 

pendidikan anak. 

1.1.2  Pelaksanaan program dana desa mulai musrembang sampai 

pelaksanaannya di lapangan selalu dalam pengawasan dan hal-hal yang 

perlu diperhatikan dalam pengawasan adalah Kepala desa melakukan 

pemeriksaan minimal 3 bulan terhadap pengelolaan keuangan dana desa 

yang dikelola oleh bendahara desa dengan membuat berita acara 

pemeriksaan kas. Adapun luar organisasi pemerintahan desa yakni oleh 

Aparat pengawas fungsional dan BPD desa. Prinsip pelaksanaan kegiatan 

adalah swakelola desa. artinya dikelola sendiri oleh masyarakat desa yang 

dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa. Jenis kegiatan atau bentuk 

dari program kerja dari desa itu ada penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pembangunan desa, pemberdayaan desa, dan pembinaan masyarakat desa.  

1.1.3 Peran program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 

dalam perspektif ekonomi Islam pendapatan masyarakat telah 

menunjukkan adanya peningkatan dengan melibatkan masyarakat dalam 

pengerjaan pembangunan. Program kerja dana desa telah menerapkan 

prinsip islam yaitu keadilan, pertanggung jawaban dan tafakul. Serta telah 

menerapkan kesejahteraan masyarakat menurut Imam Al-Ghazali yaitu 

Ad-dien, An-nafs, Al-aql, Al-maal. 

1.2 Saran  

1.2.1 Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan atau untuk tahun 

selanjutnya lebih di perioritaskan pelatihan langsung khusunya dibidang 
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ekonomi masyarakat seperti keterampilanyang diberikan berbasis sumber 

daya alam yang tersedia dan ditindak lanjuti. 

1.2.2 Untuk pemerintah pusat agar menambah dana desa karena dana sangat 

minim untuk keperluan Desa Segumbang. 

1.2.3 Informasi terkait dengan program kerja dana desa harus sampai kepada 

masyarakat karena kebanyakan masyarakat tidak mengetahui program 

kerja apa saja yang ada di desa. 

kemampuan penulis sangat terbatas untuk lebih mendalami masing-

masing desa khusunya di Desa Segumbang, penulis menyarankan untuk 

peneliti selanjutnya lebih mendalami data tentang program dan alokasi 

dana desa di setiap desa. Terlebih tahun-tahun selanjutnya Dana Desa ini 

semakin Besar, jadi dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam dalam 

pelaksanaan Dana Desa. 


