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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan: bahwa secara umum kinerja pemerintah desa Kwala Sikasim bidang 

infrastruktur periode 2015-2016 sudah baik, dengan pencapaian sebagai berikut: 

a) RPJMDesa Kwala Sikasim sudah tersusun secara rapi dan sistematis. 

Kegiatan pembangunan yang sudah terlaksana di tahun 2015 yaitu hanya 

pembuatan turap dan pembautan drainase. Sedangkan kegiatan 

pembangunan yang sudah terlaksana tahun 2016 yakni rehab lening, rabat 

beton, pembuatan turap, pengerasan jalan dusun dan pembuatan gedung 

PAUD. 

b) Perencanaan yang diprogramkan oleh pemerintah desa Kwala Sikasim 

sesuai dengan RKPDes tahun 2015 dan RKPDes tahun 2016. 

c) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sudah terealisasi tahun 2015 

terdapat empat dusun yakni dusun III, IV, VI dan dusun VIII. Sedangkan 

tahun 2016 pembangunan infrastruktur semakin meningkat. Dari 

pelaksanaan pembangunan di empat dusun bertambah tiga dusun yaitu 

dusun I, dusun V dan dusun VII.  

d) Terjadi peningkatan distribusi dana sebesar Rp.327.715.680 yang diterima 

oleh pemerintah desa, khususnya dana pembangunan infrastruktur. Dari 

jumlah dana tahun 2015 Rp.283.759.000 maka tahun 2016 menjadi 

meningkat sebanyak Rp.611.474.680.  
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e) Infrastruktur khususnya jalan di dusun IV Kwala Sikasim sudah meningkat 

dengan perbaikan pengaspalan jalan. 

f) Perbaikan bendungan air sungai hanya dilakukan oleh swadaya masyarakat 

dengan dana mandiri Rp.5000/rantai. Kutipan dana diperoleh dari warga 

yang memiliki lahan sawah di dusun IV Kwala Sikasim. 

g) Sedangkan untuk perbaikan jembatan jalan, pemerintah desa sudah 

mengajukan laporan namun belum ada respon dari pemerintah pusat. 

h) Pengawasan dari aparatur pemerintah desa dan tokoh masyarakat berjalan 

baik dan ikut dalam memonitor setiap pelaksanaan pembangunan 

berlangsung. 

Terdapat hambatan dari hasil penelitian yang dilakukan yakni 

sebagai berikut:  

a) Laporan pemerintah desa terkait kerusakan jembatan jalan sudah ada, 

namun kucuran dana untuk perbaikannya belum mendapat respon dari 

pemerintah pusat. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, sebagai tindak lanjut dari 

penelitian, disarankan untuk mengatasi hambatan diatas yaitu:  

a) Melakukan usaha-usaha intensif dengan cara penguatan jaringan 

komunikasi yang dilakukan aparatur pemerintah desa ke pihak internal 

pemerintah pusat. 

 


