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V. PENUTUP 

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Kinerja Aparatur 

Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa di Desa Taman Negeri 

Kecamatan Way Bungur Lampung Timur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa Studi 

Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Lampung Timur belum optimal 

hal tersebut dapat terlihat dari penilaian berikut: 

1. Prestasi kerja pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa yang 

telah dilakukan oleh aparatur desa masih kurang optimal sehingga sejauh ini 

belum ada prestasi kerja secara signifikan hal tersebut karena masih 

kurangnya etos kerja dari para pegawai aparatur desa tersebut. 

2. Perilaku aparatur pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa yang 

melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Pengertian perilaku di sini juga mencangkup kejujuran, tanggung jawab, dan 

disiplin, masih adanya pihak-pihak yang disinyalir masih terkendala karena 

perilaku aparatur desa yang masih terkadang kurang disiplin. Contoh 

konkretnya adalah terdapat  pegawai yang tidak masuk kerja dengan berbagai 

alasan  dan tidak menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan.  
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3. Kepemimpinan menyangkut tentang kemampuan manajerial khususnya 

kepemimpinan dalam hal ini ditujukan untuk Kepala Desa yang dalam hal ini 

menurut penuturan responden masih kurang mengoptimalkan pengembangan 

potensi desa, selain itu masalah internal dengan beberapa lembaga dianggap 

masih belum transparasi dalam hal pengelolaan aset desa dan keuangan desa. 

5.2. Saran 

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, 

maka saran yang dapat disampaikan adalah : 

1. Perlunya menentukan tujuan untuk dapat menghasilkan Prestasi kerja 

Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa yang optimal  

2.  Pengembangan keahlian aparatur pemerintahan desa dalam Pengembangan 

potensi desa dalam bentuk penataan secara intens baik secara materi maupun 

penguasaan teknis dilapangan. 

3.  Kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan kepada aparatur desa dalam mengembangkan potensi 

desa Taman Negeri sudah cukup memiliki pendidikan sampai dengan tingkat 

Sarjana namun masih belum dioptimalkan dengan membuat terobosan baru 

untuk mengembangkan potensi desa. 

4. Perlunya kesadaran dari setiap individu khusunya yang berkaitan dengan 

perilaku aparatur pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa 

supaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat bersikap dengan kejujuran, 

tanggung jawab, dan disiplin. 
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5. Pemimpin sebagai motor penggerak sudah selayaknya dapat memimpin 

aparatur pemerintahan desa dalam pengembangan potensi desa dalam 

mengoptimalkan pengembangan potensi desa secara adil dan transparan dalam 

pengelolaan aset desa dan potensi desa dimana berkaitan secara langsung 

dengan pembangunan dan kemajuan desa khususnya di Desa Taman Negeri.  


