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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 KESIMPULAN 

Setelah memaparkan dan menguraikan tentang analisis pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sukadamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten 

Rokan Hulu sebagai mana yang termuat dalam Undang-undang nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 80 ayat 3 yang dapat menerangkan 

bagaimana pelaksanaan pembangungan di Desa Sukadamai Kecamatan 

Ujungbatu Kabupaten ROkan Hulu. Selanjutnya penulis akan memaparkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sukdamai Kecamatan 

Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu 

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Dasar 

Dilihat melalui indikator peningkatan kualitas dan 

akses terhadap pelayanan dasar dikategorikan sudah cukup 

baik, hal ini dibuktikan dengan adnya pembangunan 

infrastruktur desa, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. 

Begitupun halnya tanggapan dari masyarakat bahwa 

pemerintah desa Sukadamai telah melakukan peningkatan 

kualitas pelayanan dasar di Desa Sukadamai. Sejauh ini 

peningkatan kualitas pelayanan dasar itu mengalami 

peningkatan karena didukung oleh dana dalam beberapa tahun 

ini juga mensupport desa, disamping masing ada kekurangan-
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kekurangan yang masyarakat keluhkan seperti halnya 

masyarakat kurang mengetahui informasi tentang 

pembangunan atau peningkatan pelayanan dasar tersebut. 

b. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan 

Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal yang 

Tersedia 

Dilihat dari indikator ini dapat disimpulkan 

bahwasannya belum terlaksananya pemeliharaan infrastruktur 

dengan baik, ataupun dapat dikategotikan rendah. Karena 

melihat hasil wawancara dengan pihak desa maupun 

masyarakat dan observasi peneliti dilapangan meunjukan 

bahwasannya dalam pemeliharaan ini pemerintah desa 

sukadamai perlunya memelihara infrastruktur yang telah 

dibuat. Namun yang menjadi kendalanya adalah kurang 

perhatian pemerintah desa dalam hal tersebut dan kendala yang 

kedua adalaha partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk 

berinisiatif dalam merawat infrastruktur yang telah dibangunn, 

dan yang ketiga kurangnya koordinasi antara RT/RW dalam 

mengegerakan masyarakat. Selain itu Sumber Daya Manusia di 

kantor desa Sukadamai masih belum memumpuni dalam 

mendukung pelaksanaan pembangunan, masih banyak keluhan 

dari masyarakat yang ditujukan untuk pegawai pemerintah 
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desa. Karena jika ingin terlaksananya pembangunan yang 

diinginakan perlunya SDM yang berkualitas. 

c. Pengembangan Ekonomi Pertanian Berskala Produktif 

Pengembangan ekonomi pertanian yang diukur dalam 

indikator ini mrnunjukan bahwasannya pengembangan 

ekonomi pertanian di Desa Sukdamai belum berjalan dengan 

baik dikarenakan beberapa hal, yang pertama karena kurangnya 

lahan pertaniana di Desa Sukadamai dan di Desa Sukdamai ini 

di dominasi oleh lahan perkebunan sawit dan perkebunan karet. 

Selanjutnya dikarenakan jumlah sulitnya mengumpulkan para 

petani ketika adanya bantuan ataupun penyuluhan dalam 

pengembangan pertanian ini. 

d. Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk 

kemajuan ekonomi 

Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi tepat guna 

untuk kemajuan ekonomi di desa Sukadamai belum berjalan 

dengan baik karena tidak adanya perhatian  dari pemerintah 

desa untuk saat ini terhadap pengembangan ekonomi, padahal 

pengembangan ekonomi kecil menengah butuh perhatian, dan 

informasi bagi masyarakat juga menjadi kendalanya. 
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e. Peningkatan Kualitas Ketertiban dan Keterntraman Masyarakat 

Desa Berdasarkan Kebbutuhan Masyarakat Desa 

Dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat 

dapat dikategorikan belum baik, Karena ketika pemerintah desa 

melakukan tindakan, tindakan tersebut hanya sebatas tindakan 

namun tidak adanya solusi seperti penertiban café-café yang 

menjual minuman keras, dan kenalakan remaja, namun dari situ 

tidak ada efek jera. Selanjutnya seperti menanggulangi 

ketentraman masyarakaat juga tidak ada dilakukan di Desa 

Sukadamai, yang terjadi dilapangan adalah seringnya 

masyarakat kemalingan. 

Jadi untuk secara keseluruhan pembangunan di Desa 

Sukadamai belum berjalan dengan baik , dari lima indikator 

yang peneliti gunakan hanya satu yang berjalan dengan baik 

yakni peningkatan kualitas pelayanan dasar. Sedangnkan empat 

indikator berikutnya dapat dikategorikan kurang baik, karena 

ada beberapa faktor penghambat yang telah peneliti uraikan 

diatas.  

 

Selanjutnya ada beberapa yang menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pembangunan di Desa Sukdamai Kecamatan Ujungbatu 

Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut: 
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a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pelmbangunan di Desa 

Sukadamai adalah keterbatasan dana untuk pembangunan. 

Sebenarnya untuk saat ini dana yang turun ke desa itu bisa 

dikatakan lumayan besar akan tetapi dana tersebut tidak 

sepenuhnya digunakan untuk pembangunan melainkan dibagi-

bagi. 

b. Sumber Daya Manusia yang ada di pemerintahan Desa 

Sukadamai belum memumpuni dalam bidangnya masing-

masing. 

c. Kurang partisipasi masayarakat Desa Sukadamai dapat 

menimbulkan terhambatnya pembangunan 

d. Kebersamaan masyarakat Desa Sukadamai sudah mulai luntur 

dan acuh tak acuh dalam pembangunan desa 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan peneliti tentang analisis pelaksanaan 

pembangunan di Desa Sukdamai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan 

Hulu, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Sukadamai 

Pemrintah Desa Sukamdai diharapkan agar lebih 

meningkatkan kualitas SDM karna SDM merupakan salah satu 

faktor penting dalam pembangunan, diharapkan juga untuk 

menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat agar 
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masyarakat desa dapat mendukung dalam pembangunan desa, 

selain itu pemerintah Desa Sukadamai juga diharapkan lebih 

transparansi dan keterbukaan informasi apapun di Desa 

Sukaadamai. Karena dengan terbukanya informasi, serta 

komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat berjalan baik, 

maka bukan tidak mungkin masyarakat lebih semangata dalam 

berpartisipasi dalam pembangunan desa.  

Untuk masalah lain, pemerintah Desa Sukadamai, BPD, 

LPMD, dan penyelenggara pemerintah desa yang lainnya dapat 

bekerjasama dalam hal menampung keinginan masyarakat dan 

dapat menertibkan masyarakatnya, dan juga diharapkan bisa 

merangkul masyarakat agar lebih terdorong untuk berpartisipasi 

dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di Desa Sukadamai. 

Selanjutnya mengenai pekat ini merupakan juga berpengaruh di 

desa Sukadamai ini, sampai saat ini pemerintah Desa Sukadamai 

belum bisa mengatasi pekat maupun menutup café-café yang ada di 

Durian Sebatang, jadi saran peneliti terkait masalah ini adalah 

pemerintah desa sukadamai harus serius menangani hal ini, bukan 

tidak mungkin masalah ini tidak bisa diatasi dapat kita contoh 

sperti lokalisasi di Jakarta dan Surabaya yang begitu besar namun 

itu bisa ditutup, kalau untuk pekat saran peneliti adalah pemerintah 

desa harus membuat program atau peraturan desa supaya adanya 

efek jera, selain itu peneliti harapkan diadakan pengajian di tiap 
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tiap masjid untuk semua kalangan dan yang terpenting bagi 

pemuda-pemudi desa. 

2. Masyarakat 

 Kepada masyarakat Desa Sukadamai peneliti berharap agar 

lebih berpartisipasi dalam hal pembangunan desa ini dan 

berpartisipasi membantu penerintah desa dalam menangani hal-hal 

yang dianggap menghambat pembangunan di desa. Masyarakat 

harus mempunyai rasa kebersamaan yang sudah mulai luntur di 

Desa Sukadamai ini, karena jika hanya pemerintah desa saja yang 

bekerja untuk melakukan pembangunan ini peneliti rasa tidak akan 

mungkin tanpa dibantu oleh masyarakat. Selain itu peneliti 

harapkan kepada Masyarakat Desa Sukadamai untuk lebih tertib 

dan mengikuti apa saja kegiatan yang dilakukan di desa. 

6.3 KETERBATASAN PENELITIAN 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Kekurangan tersebut merupakan bantuk dari keterbatasan 

penulis melakukan penelitian, walaupun ada kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini mudah-mudahan memberikan dampak positif bagi semua pihak. 

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini tidak terlepas dari waktu 

penelitian yang singkat mengakibatkan data yang didapat masih belum 

optimal. Selain itu adanya informan penelitian yang masih tertutup ketika 

peneliti melakukan wawancara di lapangan. Serta dokumentasi yang di 

dapat masih terbatas. 


