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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian yang telah penulis lakukan didesa kota parit Kecamatan

Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir penulis mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas penghulu desa dalam pembanguan didesa Kota Parit

Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, sebagai keterangan dari

beberapa Narasumber mengenai pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Pelaksanaan pembangunan jalan didesa Kota Parit sudah berjalan

namun ada saja kendala-kendala yang membuat pembangunan terhambat

seperti anggaran yang tidak mencukupi kebutuhan, proses pembangunan

yang cukup lama sampai saat ini belum juga selesai. Sangat sulit bagi

masyarakat beraktifitas.

2. Hambatan terhadap pelaksanaan tugas penghulu desa Kota Parit Kecamatan

Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana keterangan

Narasumber mengenai hambatan pelaksanaan pembangunan adalah sebgai

berikut: Angaran merupakan faktor penghambat dalam pembangunan didesa

Kota Parit karena anggaran yang diberikan pemerintah Rokan Hilir masih

kurang, Kurangnya keterbukaan pemerintah desa sehingga menimbulkan

kerjasama antara pemerintah dan masyarakatdan lemahnya sumber daya

manusia menjadi factor penghambat pembangunan karena sumber daya
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manusia dapat memberikan ide-ide yang sangat membangundan latar

belakang pendidikan pemerintah desa juga menjadi penghambat.

3. Upaya yang dilakukan mengatasi hambatan terhadap pelaksanaan tugas

penghulu desa dalam pembangunan didesa Kota Parit kabupaten Rokan

Hilir sebagai mana keterangan beberapa narasumber mengenai upaya yang

dilakukan dalam hambatan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

Penanggulangan anggaran merupakan upaya dalam mengtasi

hambatanhambatan yang ada dalam pelaksanaan tugas pembangunan oleh

penghulu desa Kota Parit yaitu dengan cara melakukan pendekatan kepada

pemerintah Kabupaten Rokan Hilir seperti selalu mengajukan permohonan

anggaran untuk berlangsungnya proses pembangunan jalan, namum

anggaran yang diberikan harus digunakan sebagaimana mestinya.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masyrakat adalah upaya

menanggulangi hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas

pembangunan oleh penghulu desa, maka perlu adanya sosialisasi kepada

masyarakat bahwa menjaga segala ketertiban sangat meminimalisirkan

hambatan yang terjadi. Meningkatkan sumberdaya kepenghuluan desa

merupakan faktor penghambat terhadap kinerja penghulu desa Kota Parit

dalam meningkatkan sunberdaya yaitu dengan cara mengikuti pelatihan-

pelatihan, seminar dan sebagainya. Adanya keterbukaan antara pemerintah

dan mastarakat untuk memecahkan permasalaham pembangunan desa untuk

tercipatanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah.
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B. Saran

Dari uraian di atas, adapun saran yang disampaikan penulis kesemua

pihak adalah sebagai berikut:

1. Untuk penghulu desa Kota Parit, agar meningkatkan komunikasi antar

warga secara rutinitas supaya terjalin suatu hubungan yang erat antara

pimpinan dengan bawahan begitu juga dengan masyarakat.

2. Untuk Mahasiswa, dengan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan

berpikir dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan

pemerintahan baik pemerintahan Desa maupun pemerintah daerah.

3. Bagi semua pihak yang membaca tulisan ini dapat dijadikan acuan dan

bahan referensi penelitian lanjutan.

4. kepada masyarakat juga harus menimbulkan prinsip gotong royong

bagaimanpun juga masyarat adalah motorik utama dalam pembangunan

dan pembenahan desa.


