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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a.  Bahwa peran camat berpedoman pada peraturan daerah kabupaten Lampung Barat No. 

32 tahun 2008 tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja kecamatan Belalau Lampung 

Barat menggunakan organisasi pemerintahan kecamatan pola maksimal terdiri dari, 

memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintah pekon/ kelurahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan 

instansi vertikal dan instansi satuan kerja lainnya dalam wilayah kecamatan. 

Tugas dari peran camat dalam pemberdayaan masyarakat pekon/ kelurahan meliputi, 

pembinaan pembangunan bidang perekonomian, produksi, distribusi dan lingkungan 

hidup.  

b. Tugas Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat sebagai koordinator penyelenggara 

pemerintahan di Kecamatan Belalau kabupaten Lampung Barat. 

d.   Faktor pendukung dalam pelaksanaan peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Belalau diantaranya : adanya kedisiplinan kerja dari para pelaksana pemberdayaan 

masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintahan tersebut akan 

mendapatkan hasil kerja yang lebih baik, adanya kerjasama yang cukup baik dari 

para pelaksana pemberdayaan masyarakat ditingkat perangkat pemerintah 
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Kecamatan lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya tersebut akan memperoleh hasil 

yang sempurna, Adanya sarana Pembangunan untuk dapat melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang  Pembangunan. Hambatan pelaksanaan peran Camat dalam 

pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan Belalau adalah: Kurangnya 

kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pembangunan atau masih rendahnya 

tingkat pendidikan masyarakat, sehingga  di dalam pelaksanaannya pemerintahan 

masih memerlukan suatu kecakapan, keterampilan dan pengetahuan dibidang 

pembangunan pemerintahan tersebut. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan 

pemerintah dapat berjalan dengan lancar, kwalitas para pelaksana pembangunan 

pemerintah yang tidak seimbang dengan tugas yang harus dikerjakan, tidak atau 

kurang tersedianya anggaran yang memadai untuk cepat mengelola pembangunan 

pemerintah dengan baik. 

                

5.2 Saran-saran       

 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, selanjutnya dapat diajukan saran-saran 

sebagai berikut : 

a.  Sebaiknya Peran Camat Belalau Kabupaten Lampung Barat bisa lebih ditingkatkan   

lagi mengingat semakin luasnya cakupan yang harus dilaksanakan oleh Camat dan 

meningkatnya permasalahan yang timbul maka perlu adanya peningkatan mutu 

dengan cara menambah jumlah pegawai serta peningkatan pelatihan atau pendidikan, 

sehingga dapat memiliki keterampilan yang maksimal dalam menjalankan peran dan 

fungsinya supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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b.  Selain itu untuk memperlancar program pembangunan perlu adanya penambahan 

anggaran karena anggaran yang ada belum mencukupi pelaksanaan pekerjaan. 

c.    Tingkat Partisipasi Pemberdayaan  Masyarakat lebih ditingkatkan lagi.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


