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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan di 

atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektifitas Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa 

Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu di tinjau Dari 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Desa, belum berjalan sebagai mana mestinya hal ini 

ditandai dengan pelaksanaan pelayanan di desa Pelangko belum sesuai 

dengan yang di harapkan oleh masyarakat, hal ini ditandai dengan 

pelaksanaan standar pelayanan minimal desa dalam menunjang terlaksana 

nya pelayanan yang baik cepat serta tepat, serta tidak efektifnya 

pelayanan yang diinginkan masyarakat, kurangnya sosialisasi 

pemerintahan desa terhadap masyarakat dalam mencapai pelayanan 

masyarakat yang baik terhadap masyarakat seperti laporan data 

kependudukan serta pertanahan masyarakat.  

2. Faktor Penyebab Tidak Efektifnya Penyelenggaraan Standar Pelayanan 

Minimal Desa di Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten 

Indragiri Hulu di Tinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 

Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa adalah keseriusan 

pemerintah Desa Pelangko dalam mengembangkan berbagai aspek 

pelayanan yang anti akan mampu melaksanakan pelayanan yang baik 
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sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Faktor penyebab tidak 

efektifnya penyelenggaraan standar pelayanan minimal desa adalah 

kurangnya minat dan keingintahuan masyarakat tentang standar 

pelayanan minimal desa serta minimnya gaji yang diperoleh oleh 

perangkat desa oleh karena itu banyak perangkat desa yang kurang 

berpartisipasi menunjang pembangunan pelayanan yang baik oleh 

karenanya banyak perangkat desa hanya sebagai kerja sampingan saja. 

 

B. Saran 

Dari pemaparan di atas. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

penulis yang menurut penulis perlu menyampaikan beberapa saran mengenai 

Efektifitas Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa 

Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu di tinjau Dari 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar 

Pelayanan Minimal Desa, karena dengan adanya saran-saran ini dapat 

memberikan keterbukaan pemikiran dan pedoman dalam menangani suatu 

masalah di negara ini. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kepada Pemerintah Desa Pelangko kiranya dapat memberikan imformasi 

serta mensosialisasikan tentang standar pelayanan minimal di desa 

sehingga masyarakat mengetahui tentang mekanisme pelayanan serta 

memberikan imformasi yang dibutuhkan pemerintah desa guna 

terciptanya pelayanan yang memadai sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Dan diharapkan adanya pengajaran terhadap staf-staf pemerintah 

desa tentang standar pelayanan minimal desa secara baik, sehingga 
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terpenuhinya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja 

pemerintahan desa. 

2. Untuk  masyarakat tersendiri diharapkan dapat mendukung sepenuhnya 

penyelenggaraan standar pelayanan minimal desa agar terlaksana nya 

pelayanan yang baik terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

Desa Pelangko Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. 

 


