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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tugas utama negara adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat baik dalam bentuk jasa maupun fasilitas. Bahkan untuk mengukur 

tingkat kemajuan sebuah negara, pelayanan publik dapat digunakan sebagai salah 

satu indikator dan setiap manusia pasti membutuhkan pelayanan sehingga dapat 

dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. 

 Pelayanan publik pada hakikatnya adalah amanah yang tertera dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dimana 

defenisi mengenai pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. (UU Nomor 25 Tahun 2009) 

Tujuan dibentuknya undang-undang tentang pelayanan publik adalah: 

1) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 

jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 

3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; dan 
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4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. (UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 3) 

Untuk mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah 

telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang 

berisi tentang kriteria-kriteria pelayanan prima, yaitu : 

1) Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik yang tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan dilaksanakan. 

2) Kejelasan dan kepastian adanya prosedur/tata cara; persyaratan, baik 

teknis maupun administrasi; unit kerja atau pejabat yang 

bertanggungjawab; rincian biaya/tarif pelayanan umum dan tata cara 

pembayarannya; jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum; pejabat 

yang menerima kelurahan masyarakat apabila ada ketidakpastian 

pelayanan. 

3) Keamanan; proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan 

keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum. 

4) Keterbukaan; prosedur/tata cara persyaratan lainnya yang berkaitan 

dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar 

lebih mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta 

maupun tidak diminta. 

5) Efisien; persyaratan pelayanan umum dibatasi hanya pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan produk pelayanan umum yang diberikan dan 

dicegah adanya pengulangan kelengkapan persyaratan. 
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6) Ekonomis; pengenaan biaya harus ditetapkan secara wajar dan tidak 

menuntut biaya yang tinggi diluar kewajaran, memperhatikan kondisi dan 

kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum. 

7) Keadilan yang merata; cakupan/jangkauan pelayanan umum harus 

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diperlakukan secara adil. 

8) Ketepatan waktu; pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan. 

Secara umum pelayanan publik dapat dikategorikan efektif apabila 

masyarakat  mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, 

cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan 

umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan 

disiplin kerja aparat pelayanan. Dimana upaya untuk mencapai keberhasilan 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya perlu didukung oleh adanya aparat yang 

memiliki kemampuan, keterampilan, disiplin dan tanggung jawab bersama dalam 

penyelesaian tugas. Khususnya Pemerintahan Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan 

Rupat Kabupaten Bengkalis dituntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat 

desa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Peran aktif aparatur perangkat desa sangat penting dalam memberikan 

pelayanan publik dalam rangka mencapai penyelenggaraan pelayanan masyarakat 

yang maksimal. Pelayanan publik di desa Pangkalan Nyirih dapat dilihat dari jenis 

pelayanan yang diberikan, seperti yang diatur dalam Keputusan Kepala Desa 

Nomor 08/kpts/2013 tentang mekanisme pelayanan umum, dimana dalam 
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pelaksanaan pelayanan publik semuanya sudah diatur dan ditetapkan oleh aparatur 

desa selaku pemberi layanan dan dalam proses pengolahan administrasi 

kependudukan desa, dibagi dalam empat seksi, yaitu : 

1) Seksi pemerintahan dan kependudukan yang menangani permohonan 

pembuatan permohonan Surat Kartu Keluarga (SKK), Surat Kartu 

Tanda Penduduk (SKTP), Surat Keterangan Pindah (SKP), Surat 

Keterangan Kelahiran (SKKL), Surat Keterangan Kematian (SKKM). 

2) Seksi kesejahteraan masyarakat yang menangani permohonan 

pembuatan Surat Keterangan Nikah Akomodasi (SKNA), Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 

3) Seksi ketertiban umum yang menangani permohonan pembuatan Surat 

Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). 

4) Seksi ekonomi yang menangani permohonan pembuatan Surat 

Keterangan Usaha (SKU) sedangkan mengenai mekanisme dan 

prosedur pelayanan menjelaskan tentang bagaimana tata cara dan 

kelengkapan mengurus surat, biaya dan waktu pelayanan. 

 Untuk menjamin terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance), pemerintah melakukan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS yang 

merumuskan pengertian kepemerintahan yang baik yaitu kepemerintahan yang 

mengembangkan dan menerapkan ketujuh prinsip-prinsip good governance yaitu : 
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1) Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 

pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat 

dengan biaya yang terjangkau. 

2) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan 

dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 

3) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah 

dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan 

didalam memperoleh informasi yang akurat. 

4) Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup 

prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, 

kelengkapan saran dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. 

5) Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk 

mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses 

pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

6) Efesiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada 

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara 

optimal dan bertanggung jawab. 

7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh masyarakat, mewujudkan 

adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, 

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memperhatikan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. 
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Dengan adanya ketujuh prinsip tersebut, maka kemungkinan akan 

terciptalah prinsip-prinsip good governance di kantor desa tersebut walaupun 

hanya beberapa yang akan diterapkan terutama dalam pelayanan publik di kantor 

desa. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang desa adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Dan berdasarkan Undang-

Undang Desa Pasal 68 Ayat 1 bahwa, masyarakat desa berhak untuk mendapatkan 

pelayanan yang layak, adil dan sama. Pemerintah desa tidak berhak membedakan 

antara masyarakat satu dan lainnya, tidak membedakan masyarakat sesuai dengan 

pekerjaan atau profesinya, karena pelayanan yang baik harus memenuhi standar 

operasional pelayanan. 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kantor Desa 

Pangkalan Nyirih, peneliti menemukan adanya permasalahan yang terkait dengan 

penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Desa Pangkalan Nyirih, 

diantaranya ialah : 

Pertama, masyarakat kurang puas dengan pelayanan publik yang 

diberikan oleh aparat desa pada bidang administrasi kependudukan. Berdasarkan 

wawancara yang peneliti lakukan dengan salah seorang tokoh masyarakat yakni 

Bunyamin (58 tahun) pada (Jumat, 6 Oktober 2017) yang mengaku mengalami 

kesulitan dalam mengurus pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Lahir, dimana 

pelayanan administrasi yang diberikan cenderung lambat dan melebihi waktu 

yang ditentukan. Hal ini tidak sesuai dengan Undang -Undang Nomor 32 Tahun 
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2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah diberi 

kewenangan yang luas oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangga 

daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada 

masyarakat di daerahnya. 

 Dalam hal pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Lahir sangat dibutuhkan 

sarana dan prasarana yang mendukung sebagai perwujudan pelayanan maksimal 

dengan ketersediaan sarana dan prasarana maka seluruh proses pembuatannya 

akan berjalan dengan baik dan maksimal. 

Sarana dan prasarana pendukung pembuatan Kartu Keluarga dan Akta 

Lahir Desa Pangkalan Nyirih adalah sebagai berikut : 

Table 1.1 Peralatan Kantor Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 

NO NAMA ALAT 2014 2015 2016 2017 

1 Komputer 5 Unit 5 Unit 7 Unit 6 Unit 

2 Printer 1 Unit 1 Unit 2 Unit 2 Unit 

3 Mesin Foto Copy 1 Unit - - 1 Unit 

4 Scanner 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

5 Mesin Tik 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 

Sumber Data : Kantor Desa Pangkalan Nyirih, Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat fasilitas sarana dan prasarana yang 

tersedia di kantor Desa Pangkalan Nyirih tahun 2017, Komputer berjumlah 6 unit 

dalam kondisi baik, 2 unit printer dalam kondisi baik, 1 unit mesin fotocopy 

dalam kondisi baik, 1 unit scanner dalam kondisi baik dan 1 buah mesin tik dalam 

kondisi baik. 
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Table 1.2 : Jumlah Penduduk yang Berurusan di Kantor Desa Pangkalan   

Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, 2015, 2016 dan 

2017. 

N

o 

Keperluan/Urusan Tahun 

2014 2015 2016 2017 

1.  Kelahiran 38 56 42 53 

2.  Surat Umum 852 820 835 855 

3.  Surat Tidak Mampu 648 703 687 713 

4.  Surat Nikah 119 112 94 123 

5.  Surat Pindah 28 32 29 17 

6.  Surat Pendatang 32 19 18 21 

7.  Surat Kematian 19 27 23 18 

8.  Pembuatan Surat 

Pemula KTP 

784 715 806 415 

9.  Surat Tanah 29 39 44 38 

Jumlah 2.549 2.523 2.578 2.253 

Sumber : Kantor Desa Pangkalan Nyirih, Tahun 2017 

 Sedangkan tabel 1.2 menunjukan jumlah masyarakat yang berurusan di 

kantor Desa Pangkalan Nyirih setiap tahun semakin meningkat, walaupun tidak 

signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2014  jumlah masyarakat yang berurusan 

sebanyak 2.549 orang, tahun 2015 sebanyak 2.523 orang, tahun 2016 jumlah 

masyarakat yang berurusan menurun menjadi 2.578 orang dan tahun 2017 

sebanyak 2.253 orang. Jadi, jumlah masyarakat yang berurusan di kantor Desa 

Pangkalan Nyirih dari tahun 2014-2017 yaitu sebanyak 9.903 orang. Bisa 

dikatakan bahwa rata-rata jumlah kunjungan penduduk untuk berurusan di kantor 

Desa Pangkalan Nyirih setiap tahun kurang lebih sebanyak 2.500 orang 

pertahunnya, dengan adanya sarana dan prasarana yang telah tertera pada tabel 

1.1, sehingga aparat pelayanan Desa Pangkalan Nyirih tersebut agak kesulitan 

mengatur dan melayani masyarakat yang berurusan setiap harinya. 



9 
 

 

Kedua, masalah yang peneliti temukan dalam observasi berikutnya 

berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan warga setempat (Bapak 

Anwar) terkait penerimaan beras miskin (raskin) di Desa Pangkalan Nyirih (Pada 

Hari Senin, 16 Oktober 2017) rata-rata warga setempat mengatakan bahwa 

pembagian beras miskin (raskin) di Desa Pangkalan Nyirih tidak tepat sasaran, 

sebagian penerima adalah orang yang tergolong mampu. Namun ada warga yang 

tidak mampu namun tidak mendapatkan jatah raskin. Pembagian bantuan dari 

pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran oleh aparat yang 

terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, yang dalam hal ini adalah aparat 

desa yang harus menerapkan salah satu good governance yaitu pelayanan publik. 

Ketiga, masalah pada observasi selanjutnya yaitu kurang transparansinya 

pegawai pelayanan publik di Kantor Desa Pangkalan Nyirih dalam pembuatan 

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan ketua RT 001 Bapak Abu Bakar (Hari Rabu, 13 November 2017) terkait 

pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) beliau mengatakan terjadi 

kurangnya transparansi aparat Pemerintahan Desa Pangkalan Nyirih dalam 

pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). 

Surat Keterangan Tidak Mampu adalah surat yang dibuat oleh pemerintah 

pihak desa, dimana pemerintah desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014  

pasal 1 ayat 2 adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI, aparatur desa melayani 

pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu. Surat Keterangan Tidak Mampu 

dikeluarkan atau dibuat bagi keluarga miskin fungsinya untuk meringankan biaya 
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ketika berobat dirumah sakit, mengurus beasiswa kurang mampu, mengurus 

keperluan di bank serta bisa digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat. 

Penerima layanan ini sebagian besar adalah masyarakat miskin, tetapi fenomena 

yang terjadi di lapangan masih banyak masyarakat mampu yang memanfaatkan 

Surat Keterangan Tidak Mampu untuk tujuan tertentu. Pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu ini masih memiliki kekurangan yaitu masyarakat masih 

belum mengerti prosedur yang harus dipenuhi, hal tersebut terjadi karena aparatur 

penyedia layanan tidak memberikan informasi secara jelas. Ketidakjelasan 

prosedur pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu ini mengakibatkan 

masyarakat merasa kebingungan. 

Table 1.3 : Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2014, 2015, 

2016, 2017 di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten 

Bengkalis 

Pekerjaan Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Petani 580 579 583 587 

PNS 20 20 28 33 

Peternak 18 29 16 25 

Nelayan 24 26 18 20 

Montir 14 15 15 15 

Dokter 3 4 5 5 

Perawat 10 10 12 13 

Pensiunan PNS 16 18 19 22 

Bidan 6 7 7 9 

Dukun Kampung 4 4 4 3 

Wiraswasta 10 10 11 11 

Karyawan Swasta 17 16 17 21 

Pedagang 36 37 41 43 

Guru Honorer 33 34 37 40 

Penata Rias 5 6 6 6 

Jumlah 796 815 819 853 

Sumber : Kantor Desa Pangkalan Nyirih, Tahun 2017 
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Pada tabel 1.3  menunjukan bahwa menurut jenis pekerjaan penduduk 

Desa Pangkalan Nyirih rata-rata memiliki pekerjaan yang baik atau memiliki 

ekonomi yang baik mendapatkan bantuan raskin dan diperbolehkan mengurus 

pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu, seperti pensiunan, pedagang, 

wiraswasta, karyawan swasta, karyawan honorer, guru, penata rias dan perawat. 

Penyelenggara administrasi negara haruslah dapat mengangkat kaum 

miskin, sehingga perlu dianut prinsip kebebasan dan bertanggung jawab, moral 

dan etika dalam ekonomi, politik, sosial budaya dan lainnya. (Amin Ibrahim, 

2009:110) 

Di kantor Desa Pangkalan Nyirih sumber daya manusia yang dimiliki juga 

menghadapi kendala seperti kekurangan aparat atau penyelenggaraan pelayanan 

publik yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya, dapat dilihat pada 

tabel 1.4 berikut: 

Table 1.4 : Jumlah Aparat Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat 

Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, 2015, 2016, 2017. 

Jabatan Tamatan 2014 2015 2016 2017 

Kepala Desa Strata 1 1 1 1 1 

Sekretaris Desa Strata 1 1 1 1 1 

Bendahara Barang SMA 1 1 1 1 

Kaur Umum SMA 1 1 1 1 

Kaur Pemerintahan SMA 1 1 1 1 

Kaur Pembangunan  Strata 1 1 1 1 1 

Kaur Kesejahteraan SMA 1 1 1 1 

Kaur Keuangan SMA 1 1 1 1 

Staf SMA 5 6 8 10 

Jumlah 13 14 16 18 

Sumber : Kantor Desa Pangkalan Nyirih, Tahun 2017 
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 Berdasarkan Tabel 1.4  jumlah aparat Desa Pangkalan Nyirih berjumlah 

15 orang diantaranya 12 orang berpendidikan SLTA dan 3 orang berpendidikan 

S1 (Strata 1). Hal ini merupakan sebagian pengaruh dalam kualitas kinerja 

seseorang. Pendidikan dalam sebuah pekerjaan mengambil peran yang sangat 

penting dalam upaya mencapai tujuan untuk memberikan pelayanan, kuantitas dan 

kualifikasi. Karena pada umumnya semakin tinggi pendidikan seseorang maka 

semakin tinggi juga tingkat pengetahuan, keterampilan, kecekatan dan kecakapan. 

 Pelayanan yang mudah dan cepat atau sesuai dengan standar 

operasional pelayanan akan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Seperti 

yang kita ketahui kepuasan merupakan tolok ukur yang dapat dirasakan oleh 

manusia sebagai wujud keberhasilan terhadap suatu pelayanan. Fenomena yang 

terjadi di kantor Desa Pangkalan Nyirih telah membuat masyarakat Desa 

Pangkalan Nyirih merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur desa pemberi pelayanan. 

 Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai 

pelayanan publik yang ada di kantor Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat 

Kabupaten Bengkalis, dan memilih judul yaitu “ANALISIS PELAYANAN 

PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA PANGKALAN NYIRIH 

KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu : 
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1. Bagaimana Pelayanan Publik  pada Pemerintahan Desa Pangkalan Nyirih 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis? 

2. Apa saja Hambatan dalam Pelayanan Publik pada Pemerintahan Desa 

Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk Menganalisis Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa Pangkalan 

Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk Menganalisis Hambatan yang Terjadi dalam Pelayanan Publik di 

Kantor Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

literatur di lingkungan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Dan hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan studi perbandingan bagi mahasiswa yang 

mengkaji tentang topik pelayanan publik pada pemerintahan Desa 

Pangkalan Nyirih dan menjadi bahan referensi mahasiswa yang lainnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan saran bagi Kantor Desa Pangkalan Nyirih 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan Pelayanan Publik di Kantor Desa Pangkalan Nyirih. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I       PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Landasan teori ini menyangkut referensi-referensi dari media cetak, 

media online terkait dengan pemasalahan yang akan dibahas peneliti. 

BAB III    METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik 

pengukuran data, serta analisis data. 

BAB IV    GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang sejarah singkat desa, visi 

dan misi, struktur organisasi desa beserta penjelasan tugas, wewenang, 

dan tanggung jawab masing-masing jabatan di Kantor Desa Pangkalan 

Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini, penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan saran-

saran yang mungkin akan berguna bagi kantor Desa Pangkalan Nyirih 

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis di masa yang akan datang. 


