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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Administrasi 

Pemerintahan Desa di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu, dapat disimpulkan dalam uraian berikut ini: 

1. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Pasir Selabau 

Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dari beberapa item yang 

harus dilengkapi dalam buku registrasi desa atau buku administrasi desa 

telah tersedia, namun belum sesuai dengan standart aturan yang berlaku 

sehingga belum menunjukkan hasil yang belum optimal dalam 

keberhasilan tertib administrasi penyelenggaraan administrasi 

pemerintahan desa. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksanaan 

administrasi pemerintahan desa berikut ini: 

a. Pemerintah Desa Pasir Selabau dalam pelaksanaan administrasi umum 

belum tersedia dan belum dilaksanakan secara lengkap. Bentuk 

administrasi umum sebagaimana yang dimaksud, pemerintah desa 

Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu  

hanya melaksanakan pembuatan buku peraturan desa, data apparat 

pemerintahan desa, dan buku inventaris kekayaan desa. Namun dalam 

pengisian dan pelaksanaan beberapa buku yang telah tersedia tersebut, 

belum sesuai dengan standart pedoman penulisan yang berlaku. 

Sehingga hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan administrasi umum 



113 

 

 
 

tidak berjalan secara baik sebagai pelengkap dalam pelaksanaan 

administrasi pemerintahan desa di Desa Pasir Selabau Kecamatan 

Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. 

b. Pelaksanaan administrasi penduduk di Desa Pasir Selabau Kecamatan 

Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu belum dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Pasir Selabau, dimana pemerintah desa tidak 

mengadministrasikan dan membukukan beberapa item buku yang 

trmasuk dalam administrasi kependudukan. Bentuk administrasi 

penduduk yang dimaksud diantaranya buku nomer induk penduduk, 

buku data mutasi penduduk desa, data rekapitulasi jumlah penduduk 

akhir tahun dan buku data penduduk sementara tidak tersedia dan tidak 

diadministrasikan secara baik dalam buku registrasi desa atau buku 

administrasi desa. 

c. Pelaksanaan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal, 

dimana pemerintah Desa Pasir Selabau belum melengkapi administrasi 

keuangan sebagaimana aturan dan standart pemerintahan desa yang 

berlaku. Bentuk administrasi keuangan sebagaimana yang dimaksud, 

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pasir Selabau 

diantaranya yaitu, buku anggaran penerimaan, buku anggaran 

pengeluaran rutin, buku kas umum, dan buku kas pembantu kegiatan. 

Beberapa buku item dalam buku administrasi keuangan yang telah 
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dibuat oleh pemerintah Desa Pasir Selabau tersebut belum sesuai 

dengan standart penulisan dan pedoman administrasi desa yang telah 

ditetapkan kecuali buku pembantu kegiatan yang telah sesuai dengan 

standart dan aturan pedoman administrasi pemerintahan desa. 

d. Pelaksanaan administrasi pembangunan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu belum terlaksana secara optimal. Dimana Pemerintah 

Desa Pasir Selabau belum melengkapi beberapa item buku dalam 

administrasi pembangunan. Bentuk administrasi pembangunan yang 

telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud 

yaitu, hanya membuat buku rencana pembangunan. Buku rencana 

pembangunan dan kegiatan pembangunan yang telah tersedia di Desa 

Pasir Selabau telah sesuai dengan pedoman penulisan administrasi 

desa yang telah ada. Sedangkan buku kegiatan inventaris proyek dan 

buku kader-kader pembangunan tidak dilaksanakan secara baik dan 

tertib, sehingga pelaksanaan administrasi pembangunan tidak berjalan 

sesuai dengan aturan dan pedoman administrasi yang telah ada. 

e. Pelaksanaan administrasi lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu 

tidak terlaksana secara baik. Dimana pemerintah desa tidak 

mengadministrasikan secara baik buku administrasi BPD, Buku 

musyawarah desa, dan buku LPM. Hal ini disebabkan belum 

efektifnya peran BPD maupun LPM dalam penyelenggaraan 
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pemerintahan desa serta kurangnya keterlibatan kedua Lembaga 

tersebut dalam menjalankann tugas dan wewenangnya. 

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di 

Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, 

berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti dilapangan dapat 

diketahui bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan administrasi 

pemerintahan desa di Desa Pasir Selabauu Kecamatan Sungai Lala 

Kabupaten Indragiri Hulu adalah, masih terbatasnya sumber daya manusia 

yakni perangkat desa yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan 

pemerintahan desa serta rendahnya tingkat Pendidikan perangkat desa, 

kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses 

pelaksanaan administrasi pemerintahan desa serta belum terselenggaranya 

pembinaan dan pelatihan mengenai pedoman administrasi pemerintahan 

desa sebagaimana amanat Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomer 32 

Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 47 Tahun 2016 

yang menjadi tanggung jawab dan tugas pihak Kecamatan Sungai Lala.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian tentang Pelaksanaan Administrasi 

Pemerintahan Desa Di Desa Pasir Selabau Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu,  peneliti memberikan rekomendasi dan saran kepada 

Pemerintah Desa Pasir Selabau  dan Kecamatan Sungai Lala Kabupaten 

Indragiri Hulu, diantaranya yaitu: 
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1. Pihak Pemerintah Desa Pasir Selabau perlu mengupayakan secara aktif 

kantor desa sebagai tempat pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, 

kemudian pemerintah desa perlu mengaktifkan serta melibatkan BPD 

dalam setiap aktifitas pemerintahan desa selaku badan pengawas desa. 

selanjutnya pemerintah desa perlu melakukan penambahan sarana dan 

prasarana dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, 

melakukan Pendidikan dan pelatihan terhadap perangkat desa mengenai 

pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. 

2. Pihak Kecamatan Sungai Lala sebagai Pembina dalam pemerintahan desa 

perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara benar mengenai tertib 

administrasi pemerintahan desa yang diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Nomer 32 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Nomer 47 Tahun 

2016 Tentang Pedoman Administrasi Desa, sehingga pemerintah desa 

mampu melaksanakan dan melengkapi buku registrasi desa atau buku 

administrasi desa sebagai bentuk keberhasilan pemerintah desa dalam 

mengadministrasikan data dan informasi kegiatan pemerintahan desa. 

 


