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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada apa yang ingin dicari dalam penelitian ini yakni terkait 

Kinerja Kepala Desa dalam penyelenggarakan otonomi daerah di Desa 

Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu penulis akan 

menyimpulkan hasil penelitian kepada dua pokok pembahasan tersebut. 

1. Kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan otonomi daerah di Desa 

Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan sudah baik, 

mengingat bahwa dari banyaknya program kerja sudah terlaksana, 

walaupun ada  yang terlaksana tepat waktu dan juga terlambat. Namun 

dalam keprofesionalan dan keintegritasnya masih dikatakan kurang, hal ini 

disebabkan adanya beberapa staf atau petugas yang ada didesa yang 

mementingkan urusan pribadi atau kelompok dan bersifat pilih kasih 

dalam suatu kegiatan. 

2. Ada beberapa faktor yang menghambat dan pendukung Efektifnya Kinerja 

Kepala Desa dalam penyelenggarakan otonomi daerah di Desa Semangat 

Dalam Kabupaten Barito Kuala. Pertama, faktor masyarakat yang masih 

sering terjadi banyaknya tuntutan atau keluhan dari masyarakat dan 

terkadang sering mementingkan pendapat serta kepentingan pribadi. 

Kurangnya komunikasi antar masyarakat dengan pemerintah tersebut yang 

membuat kurangnya harmonis dalam mewujudkan suatu program kerja 

yang sudah dirancang pada saat musyawarah rencana pembangunan. 

Namun di sisi lain masyarakat sebaga faktor pendukung adalah 



73 

 

 

keikutsertaan masyarakat dalam suatu program, artinya masyarakat 

berperan aktif membantu pembangunan daerah.  Kedua, faktor Adanya 

sifat yang sering lambat membuat laporan hasil program yang sudah 

terlaksana membuat program selanjutnya diundur pelaksanaanya atau 

bahkan tidak terlaksana. Tidak hanya itu adanya kepentingan oknum-

oknum tertentu juga menjadikan kurang efektifnya suatu program 

terlaksana. Belum lagi adanya sikap pilih kasih dari beberapa oknum 

kepada masyarakat untuk menjalankan suatu program kerja yang sudah 

dirancang bersama-sama dalam musyawarah rencana pembangunan. faktor 

pendukung dari petugas adalah salah satunya banyaknya program kerja 

yang tujuannya membangun serta membantu masyarakat  seperti adanya 

pelatihan-pelatihan kemudian adanya pendanaan dari pemerintah.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, penulis kemudian 

memiliki beberapa saran dalam penelitian diantaranya: 

1. Untuk jajaran desa Semangar Dalam agar lebih mengedepankan pelayanan 

merata ke semua masyarakat Desa Semangat Dalam. 

2. Kepada pihak Badan Permusyawatan Daerah agar lebih mengayomi pihak 

jajaran desa karena merupakan badan satu tingakat diatas dari pihak 

kecamatan dan  BPD adalah salah satu anggota tim khusus untuk 

mengawasi program kerja yang ada  

3. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini guna 

menjadi penelitian yang lebih sempurna. Penulis memiliki rekomendasi 

tema yang sama tentang kinerja Kepala Desa dan standar kinerjanya. 




