
 

86 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian tentang 

Implementasi Permendagri No 47 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Administrasi 

Desa di  Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi 

dalam Tertib Administrasi Desa, maka peneliti memberikan simpulan bahwa: 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan 

Menteri DalamNegeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang pelaksanaan 

administrasi pemerintahan desa di desa Koto Cerenti dalam tertib pencatatan 

atau pengisian Buku-buku register tersebut, dapat dinytakan belum berjalan 

secara efektif. Hal ini disebabkan karena banyaknya buku register yang tidak 

di isi oleh aparatur desa koto cerenti dan juga ada beberapa buku register yang 

belum dimiliki oleh desa koto cerenti 

2. Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2016 tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di 

Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, 

ditemukan bahwa belum semuanya aparatur desa mengetahui tentang aturan 

yang sudah dibuat melalui Peraturan Menteri ini. Masih banyak aparatur desa 

yang tidak menjalankan tugas dan kewajiibannya, terutama dalam hal tertib 

administrasi desa yakni pencataan dan pendataan pada buku register desa yang 

telah ditetapkan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran : 

1. Pemerintah  Desa Koto Cerenti sebaiknya kembali menata dengan baik proses 

pelaksanaan  administrasi, melengkapi Buku-Buku register yang masih belum 

dimiliki desa  dan melengkapi data-data yang masih kurang dan lebih 

bertanggung jawab lagi dalam tugasnya,  Dengan terwujudnya Tertib 

administrasi desa maka akan mampu menjadi sebagai sumber data dan 

informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Tempat pelaksanaan administrasi juga bagus dilakukan dikantor desa, agar 

perangkat yang lain lebih bebas dalam membantu sekertaris desa dalam 

kegiatan administrasi, disarankan juga untuk melengkapi sarana dan prasarana 

pengarsipan dansistem komputerisasi pengelolahan data administrasi desa 

sehingga pelaksanaan tertib administrasi desa di Desa Koto Cerenti 

Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi menjadi lebih optimal dan 

baik. 

2. Penguasaan Administrasi desa sangatlah penting, pelaksanaan terteib 

administrasi harus benar-benar dikuasai dan dipahami oleh aparatur desa, oleh 

karena itu Pemerintah Kecamatan Cerenti harus memberikan suatu kegiatan 

pembinaan administrasi untuk aparatur desa yang belum paham mengenai 

pelaksanaan tertib administrasi desa yaitu berupa penataan dan peyusunan 

tertib administrasi desa yang baik, dan Pemerintahan kecamatan juga harus 

melakukan pengawasan administrasi secara berkala dengan meminta laporan 
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tentang administrasi desa yang telah dilaksanakan oleh desa. Maka dengan 

tercapainya tertib administrasi,  maka pemerintahan desa mampu memberikan 

pertanggungjawaban atas semua kegiatan didesanya. 

 

 


