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BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pemerintah desa

Tambusai Barat dalam peranan pemerintah desa dalam pelaksanaan

pembanguanan desa .

6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Peranan Pemerintah

Desa Dalam Memberdayakan Masyrakat Desa Di Era Otonomi Daerah Pada Desa

Tambusai Barat Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai

berikut :

Kesimpulan dari rekapitulasi indikator Peranan Pemerintah Desa dalam

pembangunan sarana dan prasarana menjawab baik sebanyak 178 (59,33%),

kemudian responden yang menjawab kurang baik berjumlah 90 (30%),

selanjutnya responden yang menjawab cukup baik sebanyak 24 (24%), dan

responden yang menjawab sangat tidak baik sebanyak 8 (8%).Dari uraian hasil

pernyataan responden mengenai Peranan Pemerintah Desa dalam pembangunan

sarana dan prasarana dapat dikatakan baik.

Namun ini tidak sesuai dengan pengamatan yang penulis lakukan melalui

observasi dimana masih ada sarana prasarana di desa tambusai barat kecamatan

tambusai kabupaten rokan hulu yang tidak layak seperti jalan desa dan pasar desa
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tetapi hasil dari nrekapitulasi diatas sama dengan hasil wawancara yang penulis

laukukan dengan Kepala Desa dan BPD desa tambusai barat.

Kesimpulan Berdasarkan hasil jawaban reponden tentang indikator

Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terlihat

pada tabel rekapitulasi diatas bahwa responden yang menjawab kurang baik 148

orang (49,33%), responden yang menjawab cukup baik sebanyak 107 orang

(35,66%), responden yang menjawab baik 33 orang (11%), sedangkan yang

menjawab tidak baik sebanyak 12 orang (4 %). Jadi rata-rata responden

menyatakan kurang baik.

Namun penulis menemukan hal yang berbeda dari rekapitulasi jawaban di

atas dimana masih kurangnya peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan

masyarakat ini di karenakan tidak di ikut sertakan  nya masyarakat dalam

merumuskan kebijakan kebijakan pemerintah desa sehingga masyarakat kurang

berpartisipasi dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa tambusai barat

kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.

kesimpulan jawaban responden dari indikator peran pemerintah desa

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjawab baik dan cukup

baiksebanyak 111 (27,75%), selanjutnya responden yang menjawab kurang baik

sebanyak 161 (40,25%), dan responden yang menjawab tidak baik sebanyak 17

(4,25%).

Ini sesuai dengan apa yang penulis amati dimana peranan pemerintah

dalam menyelenggarakan urusan pemerintah belum maksimal di karenakan

pemerintah desa tidak melaksanakan kewenengan dan fungsinya dengan baik

sesuai tugas nya sebagai penyelenggara urusan pemerintah.
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Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa Peranan

Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Era Otonomi Derah

Pada Desa Tambusai Barat Kecamatan Tambuasai Kabupaten Rokan Hulu dalam

kategori cukup Baik dengan nilai persentase rata-rata sebesar 71,12 % atau

Dibulatkan jadi 71% ini di karenankan rendah nya alokasi dana untuk pelaksanaan

pembangunan di desa tambusai barat dan karena kurangnya pengawasan yang di

lakukan oleh BPD dalam hal fungsinya sebagai pengawas pelaksanaan

pembangunan dan tidak adanya swadaya dan partisipasi masyrakat dalam

pelaksanaan pembangunan di desa tambusai barat kecamatan tambusai dan karena

masih belum adanya peraturan desa tentang pelaksanaan pembangunan di desa

tambusai barat.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai peranan pemerintah desa dalam

memberdayakan masyarakat desa di era otonomi daerah pada desa tambusai barat

kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu adalah sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan hendaknya pemerintah

desa lebih meningkatkan pengawasan sebagai alat pengendali serta lebih

meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga mitra kerja

pemerintah desa.

2. Dalam menyelenggarakan urusan pembangunan sarana prasarana

pemerintah desa hendaknya lebih berupaya melaksanakan pembangunan

dengan swadaya dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses

pembangunan.
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3. Dalam menyelenggarakan peranan dalam Pemberdayaan masyarakat

hendak nya pemerintah desa lebih mencari sumber dana yang lebih banyak

untuk dapat memberdayakan masyrakat lebih baik lagi misalnya lebih

banyak membentuk BUMDes yang menghasilkan pemasukan bagi Kas

Desa.

4. Dalam Rangka untuk Meningkatkan Pembangunan sarana dan prasarana

hendak nya pemerintah desa lebih banyak membuat peraturan desa yang

berhubungan deangan pembangunan sarana dan prasarana.

5. Pemerintah desa seharus nya lebih maksimal lagi mengajak masyrakat

dalam hal pemeliharaan sarana dan prasanan yang ada dalam bentuk

gotong royong  suapaya sarana dan prasarana yang ada bisa terawat dan

terjaga dengan baik


