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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Pemekaran

Desa Berancah Kecamatana Bantan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

Evaluasi pemekaran desa berancah belum berdampak baik bagi kesejahteraan

masyarakat, ketersediaan saran pablik, pemerintah yang baik, dan daya saing

pemerintah Desa dilahat dari wawancara dan pengamatan peneliti diapangan.

1. Berdasarkan indikator Kesejahteraan Masyarakat kebutuhan Material seperti:

Sandang, Pangan dan Papan masyarakat Desa belum berjalan dengan baik,

dikarnakan pemberian bantuan yang di berikan pemerintah desa tidak merata,

masyarakat yang perlu di perhatikan terutama  mayoritas masyarakat yanng

hidup di pesisir sungai yang terdapat Suku Orang Asli.

Kemudian pembangunan infrastruktur desa belum berjalan dengan

baik, masih banyak yang perlu di perbaiki mengenai infrastruktur desa,

contohnya masih banyak jalan-jalan desa yang berlobang dan bergelombang,

dikarnakan postur tanah yang tidak merata hal ini dapat membahayakan

masyarakat saat mengendarai kendaraan, kemudian kelangkaan air bersih

yang di alami desa berancah untuk  kebutuhan sehari-hari masyarakat desa.
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Adanya pemekaran desa berancah belum berdampak positif terhadap

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa.

2. Berdasarkan indikator Tata Kelola Pemerintahan yang baik ( Good

Governance ) untuk menciptakan pemerintah yang baik dan bersih salah

satunya yang pertama, pemerintah harus trasparansi, di sini pemerintah desa

belum trasparansi dalm memberikan informasi tentang pengelolaan dan

kegunaan dana desa kepada masyarakat desa,kedua, pemeritah desa harus

memiliki koordinasi, partisipasi dan menciptakan lingkungan yang

akuntabilitas  yang baik.

3. Berdasarkan indikator Ketersediaan pelayanan Publik dapat disimpulkan

bahwasannya pertama, ketersediaan sarana pendidikan dapat diketahui

bahwasannya adanya pemekaran desa berancah ini berdampak positif bagi

pembangunan sarana pendidikan sebelumnya tingkat pendidikan di Desa

Berancah ini hanya SD, adanya pemekaran Desa tingkat pendidikan TK di

Desa Berancah ini dapat terbangun, kemudian yang kedua, ketersedian sarana

Kesehatan. Adanya pemekaran desa berancah ini belum berdampak baik bagi

sarana kesehatan di desa berancah, pembangunan puskesmas belum terwujud

hal ini membuat masyarakt desa kesulitan untuk berobat, ketiga, ketersediaan

sarana trsportasi juga adanya pemekaran desa trasportasi umum belum

terwujud, seperti bus sekolah, mobil jenazah dan ambulan. Masyarakt

mengharapkan trasportasi di desa berancah ini ada yang terwujud, agar

pelayanan masyarakat desa dapat di permudah.
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4. Berdasarkan indikator Daya Saing Desa, daya saing di gunakan untuk menilai

dan membandingkan sejauh mana kemajuan perkembangan  didesa berancah.

Pertama, daya saing desa dari segi perekonomian, adanya pemekaran belum

berdampak baik untuk perekonomian desa berancah. Kedua,, daya saing desa

dari segi infrastruktur juga belum berdampak baik adanya pemekaran desa,

infrastruktur untuk desa berancah masih jauh tertinggal dengan desa-desa

lainnya. Ketiga, daya saing desa dari segi sumber daya manusia juga masih

belum baik, dikarnakan pendidikan terakhirpemerintah desa hanya SLTA,

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang teleh di jelaskan diatas penulis memiliki saran

diantaranya sebagai berikut :

1. Di harapkan Pemerintah Desa untuk kedepan nya dapat memberikan bantuan

yang merata kepada masyarakat yang kurang mampu dalam segi

perekonomian. Kesejahteraan masyarakat desa menjadi tanggungjawab desa

berancah.

2. Kepada pemerintahan Desa Berancah di harapkan dapat menyediakan

sarana atau fasalitas yang perlu di perbaharui dan yang perlu di bangun agar

apa yang menjadi kebutuhan pemerintahan Desa Berancah terpenuhi dan

semestinya memang hal ini mendorong peningkatan pelayanan pemerintah

kepada masyarakat dan sesuai dengan tujuan pemerintahan desa yaitu

kesejahteraan masyarakat.
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3. Pemerintahan Desa Berancah seharusnya terasparansi dalam memberikan

informasi yang menyangkut Alokasi dana desa, karna masyarak desa juga ingin

mengetahui penggunaan dan pengelolaannya oleh pemerintah desa.

4. Diharapkan pemerintah desa berancah untuk kedapannya dapat berdaya saing

dari segi peningkatan perekonomian, infrastruktur, sumber daya manusia

dengan desa-desa yang lain ,


