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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Fungsi pemerintahan desa di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten 

Kuantan Singingi masih belum maksimal. Hal ini dapat kita buktikan 

bahwa dalam menjalan peraturan desa hanya pihak-pihak yang mengetahui 

saja yang menjalankan, sementara bagi pihak yang tidak tau menau 

menjalankan mengikuti arus saja. Kemudian dalam peraturan desa 

pemerintah desa masih kurang sekali dalam mensosialisasikan mengenai 

peraturan desa yang ada baik itu mengenai PAD, Anggaran Belanja dan 

sebagainya kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengatahui 

sedikitpun mengenai hal itu. Peraturan desa dijalankan apa adanya saja, 

belum begitu ada inovasi yang membangun sampai saat ini. 

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa cukup berjalan dengan baik seperti LPM, 

PKK, Lembaga adat semuanya difungsikan cukup baik walaupun masih 

perlu banyak berbenah lagi. Lembaga kemasyarakatan yang ada belum 

begitu berjalan aktif, hanya seperlunya saja. 

3. BUMDes tidak terdapat di desa Sako, yang ada hanya UED. Itupun hanya 

terdapat di Dusun I, maka secara otomatis tidak terdapat di Dusun II, dan 

III.  

4. Pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan sarana dan prasarana fasilitas 

desa belum efektif, masih banyak yang perlu dibangun seperti kantor desa, 

jalan desa, puskesdes, yang hanya pamsimas. Kemudian membina 
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perekonomian yang ada Cuma UED, guna menjadi tempat simpan pinjam 

masyarakat untuk menambah modal usahanya agar perekomian keluarga 

semakin baik. Selanjutnya dibidang pembinaan sosial budaya sudah cukup 

baik karena disetiap diadakan acara seperti: pacu jaur, hari kemerdekaan, 

dikunjungi pejabat maka pada pelaksanaannya diiringi oleh budaya lokal 

seperti: randai, salung dangsut, dan berbalas pantun. 

5. Memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan 

sudah cukup baik yaitu membagikan undangan kepada masyarakat. 

Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat belum aktif 

karena kesibukan masing-masing- Pengembangan pembangunan pun 

belum begitu baik, pembangunan yang ada belum merata. Namun 

pemanfaatan pembangunan sudha cukup baik, pembangunan yang ada 

sudah digunakan sebaik mungkin. Pelestarian pembangunan belum begitu 

maksimal, hanya sedikit yang berjalan. 

6. Pemerintah desa dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban 

masyarakat sudah cukup baik buktinya pos ronda petugasnya dimana-

mana untuk mengawasi desa. Menyelesaikan persengketaan pemerintah 

desa sudah memfasilitasi dengan mendudukkan masyarakat yang 

bersengketa, ada juga yang tidak berdama. Terakhir Menjaga kelestarian 

adat yang hidup dan berkembang dimasyarakat sudah berjalan dengan baik 

ada yang namanya batobo, gotong royong rumah warga, acara pestadan 

acara khitanan. 
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7. Faktor penghambat pelaksanaan pembangunan yaitu ketidak sejalanan 

antara kades dan BPD, tidak kompak serta pemerintah yang dijalankan 

tidak transparan. 

6.2 Saran 

 a. Bagi pemerintah desa agar menjalankan pemerintahan desa agar lebih 

transparan kepada sesama agar diketahui pula oleh masyarakat mengenai 

perkebangan pembangunan Desa Sako. Ikutsertakan masyarakat dalam 

pembangunan agar mereka faham tentang pembangunan itu sendiri. 

b. Bagi masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan desa, 

apabila diadakan rapat hadir, karena tujuannya agar sama-sama 

mengetahui progres kedepannya seperti apa. Tingkatkan partisipasi antar 

sesama dan salig peduli. 

c. Dibutuhkan motivator sebagai penggerak lembaga kemasyarakatan 

yang ada agar lebih berkembang lagi kedepannya, tidak berjalan ditempat 

butuh kreatifitas serta inovasi yang mantab. 


