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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesejahteraan di Bidang Ekonomi 

Kesejahteraan di bidang ekonomi merupakan tolak ukur suatu 

keberhasilan pembangunan dalam arti yang sebenar-benarnya, untuk 

mencapai ketahanan ekonomi itulah suatu negara terbelakang dan sedang 

membangun menempatkan pembangunan pada peringkat teratas dalam skala 

nasionalnya. Adapun hasil penelitian dari dampak yang terjadi akibat dari 

pemekaran Desa Sungai Langsat yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut : 

a. Peningkatan Pendapatan 

Pemekaran Desa Sungai Langsat sudah memberikan dampak yang 

baik terhadap perekonomian masyarakat Desa sungai langsat, seperti 

mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan terfokusnya 

PADes Sungai Langsat dan adanya bantuan langsung serta dekatnya jarak 

birokrasi pemerintahan, mampu menjadi faktor peningkatan pendapatan 

dalam bidang ekonomi masyarakat. 

b. Perluasan kesempatan kerja 

Pemekaran Desa belum berdampak terhadap perluasan kesempatan 

kerja, karena pemerintah belum ada menyediakan lapangan kerja untuk 

masyarakat seperti BUMDES yang mampu menopang perekonomian 

masyarakat Sungai Langsat. 
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2. Pemberdayaan Sosial Kebudayaan 

Pemberdayaan sosial kebudayaan sebagai salah satu penopang 

ketahanan nasional, aspek sosial budaya yang terdapat dalam suatu 

masyarakat tidak kurang pentingnya untuk mendapat perhatian. Adapun hasil 

penelitian dari dampak yang terjadi akibat dari pemekaran Desa Sungai 

Langsat yang dapat peneliti sajikan sebagai berikut : 

a. Masyarakat Modern 

Masyarakat Desa Sungai Langsat sudah mengenal modernisasi 

seperti tegnologi, dan mampu memanfaatkan dengan baik, terlebih di 

Kantor Desa Sungai Langsat sekarang sudah ada wifi gratis, ini 

dimanfaatkan oleh ibu-ibu untuk melihat tutorial membuat tas dari tali 

kur, hasil dari pembuatan tas ini bisa mereka jual dan meningkatkan 

penghasilan. 

b. Pendidikan 

Dampak pemekaran sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, 

karena jarak birokrasi yang semakin dekat, berdampak terhadap 

kepedulian pemerintahan daerah yang langsung dirasakan masyarakat 

Desa Sungai Langsat, seperti telah adanya bangunan-bangunan gedung 

pendidikan yang didirikan setelah pemekaran, tentu ini akan memberikan 

dampak yang baik, semakin banyak gedung atau sekolah yang didirikan 

tentu akan semakin luas kesempatan bersekolah bagi masyarakat Desa 

Sungai Langsat. 
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c. Kebebasan beragama 

Pemekaran Desa berdampak baik bagi kebebasan beragama ini 

terbukti dengan beragamnya agama yang ada di Desa Sungai Langsat, 

walaupun mayoritas masyarakat Sungai Langsat beragama islam, namun 

sikap saling menghargai tetap dijunjung tinggi sesuai dengan simbol 

Indonesi Bhinneka Tunggal Ika. 

3. Prasarana Fisik 

Prasarana fisik merupakan wujud pembangunan di bidang sarana dan 

prasarana fisik, seperti gedung-gedung, jalan raya, sarana ibadah, sarana 

pendidikan, sarana olahraga, dan lain sebagainya. Adapun hasil penelitian 

dari dampak yang terjadi akibat dari pemekaran Desa Sungai Langsat yang 

dapat peneliti sajikan sebagai berikut : 

a. Pembangunan Gedung Pendidikan 

Pemekaran Desa Sungai Langsat berdampak baik terhadap 

pembangunan gedung pendidikan, karena setelah adanya pemekaran ada 

5 unit gedung pendidikan yang di bangun, mulai dari PAUD, TK, hingga 

SD, walaupun untuk tingkat SLTP dan SLTA belum ada, namuN 

pembangunan gedung pendidikan ini sudah sangat memeberikan dampak 

positif bagi dunia pendidikan di Desa Sungai Langsat. 

b. Pembangunan Jalan Raya 

Pemekaran Desa Sungai Langsat tidak berdampak positif kepada 

pembangunan jalan raya, karena hingga saat ini jalan di Desa Sungai 

Langsat masih berupa jalan tanah atau bebatuan, dikarenakan jalan di 
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Desa Sungai Langsat meupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah 

dan perusahaan, namun hingga saat ini masyarakat belum merasakan niat 

baik dari pemda dan perusahaan untuk membangun jalan ini, dan ini 

berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Desa Sungai 

Langsat dan akan menghambat pembangunan di Desa Sungai Langsat 

dalam tujuan mensejahterakan masyarakat. 

c. Pembangunan Masjid 

Pemekaran Desa Sungai Langsat Sudah berdampak positif terhadap 

pembangunan Masjid di Desa Sungai Langsat, karena sebelum adanya 

pemekaran hanya ada 2 unit Masjid Di Desa Sungai Langsat, setelah 

adanya pemekaran di bangun 1 unit Masjid lagi, hingga sekarang total 

Masjid yang ada di Desa Sungai Langsat ada 3 unit, tentu ini akan 

mempermudah masyarakat dalam beribadah. 

d. Pembangunan Sarana Pemerintahan 

Pemekaran Desa telah berdampak positif terhadap pembangunan 

sarana pemerintahan, karena sebelum pemekaran belum ada sama sekali 

sarana pemerintahan di Desa Sungai Langsat, karena dahulunya hanya 

berupa Dusun. Namun untuk sekarang telah di bangun beberapa unit 

sarana pemerintahan untuk menunjang kegiatan pemerintahan. 

e. Pembangunan Sarana Olahraga 

Pemekaran Desa memberikan dampak yang positif terhadap 

pembangunan sarana olahraga di Desa Sungai Langsat, tentu ini akan 

menjadi salah satu faktor yang mensejahterakan rakyat. 
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4. Hambatan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi, pemberdayaan sosial 

kebudayaan dan sumber daya prasarana fisik setelah adanya pemekaran 

a. Belum adanya BUMDES Berdampak kepada terhadap kepada perluasan 

kesempatan kerja masyarakat setempat dan penyaluran bakat/ keahlian 

yang dimiliki oleh masyarakat, tentu ini akan berdampak kepada 

keserjahteraan masyarakat 

b. Belum adanya pembangunan jalan raya sebagaimana yang kita ketahui 

bahwa pembangunan jalan merupakan hal yang sangat penting demi 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena apabila infrastruktur 

seperti jalan ini baik, maka akan berdampak kepada seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, karna jalan ini merupakan penghubung 

masyarakat Sungai Langsat dengan masyarakat lainnya, dan apabila 

pembangunan jalan ini belum baik maka akan berdampak pula kepada 

percepatan pembangunan di Desa Sungai Langsat. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian yang menemukan 

berbagai kekurangan, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi Pemerintah 

Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan singingi. Saran ini 

mungkin dapat dijadikan masukan bagi pemerintah desa dalam memberikan 

dampak positif dari pemekaran desa untuk kesejahteraan masyarakat. Peneliti 

mencoba memberikan saran sebagai berikut : 

a. Untuk pemerintah Desa hendaknya lebih memperhatikan lagi 

permasalahan dalam pembangunan jalan poros, karena ini adalah 
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masalah yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dari 

masyarakat  Desa sungai langsat. 

b. Hendaknya segera dibentuk BUMDes untuk mengelola PADes Desa 

Sungai Langsat agar terkelola dengan lebih baik sehingga mampu 

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Sungai 

Langsat 

c. Untuk Pemerintah Desa hendaknya bisa memanfaatkan tekonologi 

informasi seperti adanya website atau aplikasi khusus yang memuat 

seluruh informasi desa  seperti profil desa, data penduduk, rencana 

pembangunan desa, laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan 

lain-lainnya yang bisa diakses oleh semua masyarakat kapanpun dan 

dimanapun sehingga masyarakat tidak perlu datang kekantor desa kalau 

ingin tahu laporan keuangan desa, cukup dirumah saja. Kemudian untuk 

para mahasiswa jika ingin memperoleh data cukup download di 

websitenya saja. 

d. Kepada pemerintah desa hendaknya menyediakan ruang diskusi dan 

ruang aspirasi dari masyarakat untuk membahas permasalahan seperti 

jalan raya. 

e. Hendaknya memperbaiki pelayanan dalam menangani keluhan 

masyarakat. 


