
1 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Badan Perencanaan 

Penelitian dan Pengembangan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah di Kabupaten Karimun, dengan berpatokan pada Tahapan dan tatacara 

penyusunan RKPD, setelah data yang diperoleh dan terkumpul, maka data 

tersebut di kelompokkan, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif 

sehingga peneliti dapat menemukan gambaran dan kesimpulan tentang 

permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Peranan Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Dalam 

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Di Kabupaten Karimun. 

dapat lihat dari, Persiapan Penyusunan RKPD, Penyusunan Rancangan 

Awal RKPD, Penyusunan Rancangan RKPD, Pelaksanaan Musrenbang 

RKPD,  Perumusan Rancangan Akhir RKPD, dan Penetapan RKPD. 

Namun Penyusunan yang laksanakan belum berjalan dengan baik karena 

dalam proses penyusunan masih terdapat masalah dan kendala yang 

dihadapi badan tersebut. Dan di dalam penyusunan RKPD Kabupaten 

Karimun juga melalui pendekatan Teknokratis dan Partisipatif Namun 

dalam pelaksanaannya belum seutuhnya dapat terlaksana dengan baik, 

masih banyak kekurangannya. 
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2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyusunan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Karimun dapat di lihat dalam 

pelaksanaannya masih menghadapi banyak masalah dan kendala, dimana 

Kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam 

melakukan perencanaan, Perencanaan yang belum matang, Rendahnya 

koordinasi dinas-dinas/SKPD Kabupaten Karimun dengan Baperlitbang 

Kabupaten Karimun, Rendahnya penyampaian data dari perangkat 

dinas/SKPD tepat waktu, serta Kurangnya peran serta masyarakat dalam 

menyampaikan usulan pembangunan ke Baperlitbang Kabupaten Karimun. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan 

berupa saran sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan yang baik dan tepat setiap tahapan penyusunan RKPD 

sehingga Proses penyusunan berjalan dengan baik, dan pembangunan 

terlaksana dengan baik. 

2. Baperlibang dan juga SKPD melaksanakan semua peranannya dengan 

disiplin dan tanggung jawab kerja untuk pelaksanaan setiap tahapan 

penyusunan RKPD dan juga perlu adanya peningkatan jumlah SDM yang 

berkualitas dan meningkatkan kualitas SDM yang ada juga. 

 

 


