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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian 

tentang Evaluasi  Pelaksanaan Program  Desa Maju  Inhil Jaya (DMIJ) 

desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang  Kabupaten  Indragiri Hilir, 

maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program DMIJ belum 

berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan 17 kegiatan   didesa 

Nusantara Jaya belum terealisasi dengan  maksimal . Karena dengan hasil 

implementasi yang  dievaluasi  dengan  menekankan pada  kriteria 

evaluasi . Hal ini disebabkan oleh alasan-alasan  sebagai  berikut : 

pertama, kurang efektifnya pelaksanaan program DMIJ dikarenakan oleh 

rendahnya kemampuan pelaksana dalam memenuhi ketentuan 

implementasi program yang tepat sasaran , tepat jumlah dan tepat mutu. 

Kedua, kurang efisiennya pelaksanaan program DMIJ. Ketiga, kurang 

tercukupinya pelaksanaan program DMIJ yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat desa disebabkan oleh keterbatasan SDM yang berkualitas. 

Keempat, kurang meratanya pelaksanaan program DMIJ dikarenakan 

kurang mampunya pelaksana dalam menyusun sendiri rencana 

pembiayaan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan. Kelima, 

kurang responya pelaksana program DMIJ. Keenam, kurang tepat 

pelaksanaan Program DMIJ disebabkan oleh ketidakmampuan 

implementor dengan merealisasikan infrastruktur desa yang sesuai degan 
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kebutuhan masyarakat. Sehingga kurang mampu membangkitkan 

partisipasi masyarakat desa dan menciptakan keinginan masyarakat desa 

untuk memanfaatkan dan memelihara infrastruktur yang sudah disediakan. 

Secara umum kegiatan yang kurang dalam pelaksanaannya yaitu seperti 

pembangunan jalan rabat beton, minimnya anggaran yang disediakan serta 

kurangnya keahlian sumber daya manusia.  

Namun disisi lain, tujuan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) 

yang dinilai dirumuskan sesuai dengan permasalahan yang ada sehingga 

dapat memecahkan permasalahan yang ada didesa melalui musyawarah 

rencana pembangunan desa dan diusulkan ke dalam Program Desa Maju 

Inhil Jaya (DMIJ). Masyarakat Desa Nusantara Jaya banyak merasakan 

manfaat atas hadirnya Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) didesanya 

dan perubahan-perubahan yang terjadi didesa Nusantara Jaya. 

 

 

6.2 Saran  

Agar pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Desa 

Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir lebih baik 

lagi maka penulis memberikan beberapa saran supaya menjadi evaluasi 

serta masukan. Beberapa saran tersebut sebagai berikut : 

1. Untuk pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar dapat 

meningkatkan anggaran khususnya untuk  pembangunan 

infrastruktur yang ada didesa karena anggaran yang sudah tersedia 
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masih belum mampu untuk membangun infrastruktur yang ada 

didesa yang sangat dibutuhkan masyarakat didesa tersebut. 

2. Untuk pemerintah Desa Nusantara Jaya diberikan pendidikan dan 

pelatihan untuk meningkatkan kemampuan terutama dalam sistem 

pengelolaan keuangan desa dan keahlian dibidang lainnya yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya. 

 


