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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan bahwa 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Kewirausahaan yang 

dilaksanakan pada BPC HIPMI Kota Bandar Lampung, belum berjalan baik 

(khususnya dalam akuntabilitas profesional dan akuntabilitas legal). Hal tersebut 

peneliti jabarkan sebagai berikut : 

1. Pada akuntabilitas demokrasi  telah berjalan. Hal tersebut dapat diamati 

dari adanya : 

a. Pertanggung jawaban BPC HIPMI Kota Bandar Lampung kepada 

Musyawarah Cabang dan dijelaskan bahwa musyawarah cabang 

merupakan badan kekuasaan tertinggi organisasi tingkat cabang 

HIPMI. 

b. Akuntabilitas demokrasi yang dilaksanakan oleh para anggota BPC 

HIPMI Kota Bandar Lampung kepada para pimpinan pengurus. 

2. Pada akuntabilitas profesional tidak berjalan. Hal tersebut dapat diamati 

dengan tidak berjalannya pelaksanaan pedoman organisasi dan kode etik 

organisasi yang telah terdapat di dalam ART HIPMI  dan digunakan 
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sebagai norma-norma dan standar kerja BPC HIPMI Kota Bandar 

Lampung. 

3. Pada akuntabilitas legal tidak berjalan, hal tersebut dikarenakan walaupun 

BPC HIPMI Kota Bandar Lampung melaporkan aktivitasnya kepada 

KNPI sebagai induk OKP di Kota Bandar Lampung tetapi dalam 

pengembangan kewirausahaan  tidak berjalan baik. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian mengenai 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Kewirausahaan yang 

dilaksanakan pada BPC HIPMI Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya para pemimpin BPC HIPMI Kota Bandar Lampung memiliki 

komitmen untuk membangun suatu lingkungan yang memiliki stabilitas 

yang baik. 

2. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan proses 

pengembangan kapasitas terhadap para anggota. 

3. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung hendaknya mengoptimalkan terkait 

media sosialisasi organisasi. Dalam hal ini berbentuk Website, Jurnal, 

Jejaring Sosial, dan lain-lain. 

4. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan rapat 

konsolidasi pengurus dan anggota yang rutin dalam jangka waktu yang 

lebih intens. 

5. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan konsolidasi 

dengan lembaga eksternal (Pemerintah, OKP, dan lembaga profesi 

lainnya). 
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6. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung hendaknya perlu mengadakan forum-

forum yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota. 

7. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung hendaknya berkoordinasi dengan 

Pimpinan Pusat dan daerah mengenai pembagian tugas yang jelas dan 

terstruktur. 

8. BPC HIPMI Kota Bandar Lampung hendaknya membuat suatu inovasi 

dan berani  menciptakan program kerja, khususnya yang berkaitan dengan 

pengembangan kewirausahaan. 


