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BAB IV 

 

PENUTUP 

 4.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa 

Wulungsari, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, maka dapat 

diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan lahan yang 

dilaksanakan di empat dusun yang ada di Desa Wulungsari telah 

terlaksana dengan sebagaimana mestinya dan untuk hasil atau manfaat dari 

pelaksanaan kegiatan tersebut juga telah dirasakan  dan dinikmati oleh 

masyarakat Desa Wulungsari. Mengenai partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan pemanfaatan lahan ini maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan lahan bisa 

dibilang sudah baik. Hal ini dilihat dari antusias masyarakat dalam 

memenuhi  undangan sosialisasi maupun rapat rutin dari Pemerintah 

Desa meskipun tidak semua masyarakat mengemukakan pendapat 

tetapi mereka ikut berpengaruh dan terlibat dalam pengambilan 

keputusan, demikian pula dalam pelaksanaan, pemanfaatan hasil 

hingga pengawasan, keterlibatan masyarakat lebih mendominasi 

dibanding dengan keterlibatan Pemerintah Desa. 

2. Partisipasi masyarakat Desa Wulungsari dalam hal sumbangan 

baik itu berupa dana, tenaga, material maupun pemikiran juga 
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sudah baik, dimana meskipun pada awal pelaksanaan 

pemanfaatan lahan belum ada bantuan sama sekali dari 

pemerintah tetapi warga secara sukarela menggunakan swadaya 

mereka sendiri untuk pelaksanaan pemanfaatan lahan ini, hal ini 

tentu juga didorong oleh kesadaran masyarakat itu sendiri 

mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam menentukan 

keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan. 

 4.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian serta simpulan yang 

telah dikemukakan, maka didapatlah beberapa saran yang diharapkan 

untuk dapat digunakan sebagai masukan dalam keberlanjutan pelaksanaan 

kegiatan pemanfaatan lahan supaya kedepannya dapat menjadi lebih baik 

lagi yaitu : 

1. Perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

manfaat dari pemanfaatan lahan ini untuk menyadarkan dan 

meningkatkan motivasi masyarakat supaya tetap melaksanakan 

kegiatan ini meskipun tidak dalam rangka pelaksanaan lomba saja  

2. Untuk pemasaran hasil produksi dari pemanfaatan lahan ini masih 

belum tersedia wadah untuk menampung, sehingga akan lebih baik 

lagi apabila pemerintah desa menyiapkan wadah seperti BUMDES 

untuk menjual hasil tani masyarakat. 
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