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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, adapun 

hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kondisi sarana permukiman Desa Leyangan mayoritas sudah cukup baik dan terawat. 

Namun masih terdapat salah satu masjid di RW 01 yang fasilitasnya tidak berfungsi 

dengan baik, sehingga mengganggu dalam kegiatan beribadah. Sedangkan prasarana 

Desa Leyangan, untuk jalan lokal sekunder I seperti pada Jalan Flamboyan terdapat 

kerusakan yang diakibatkan adanya lubang yang cukup besar. Hal ini perlu dilakukan 

penanganan segera mungkin, mengingat jalan tersebut sering dilalui warga dalam 

melakukan aktivitasnya. 

2. Seluruh sarana permukiman di Desa Leyangan belum memerlukan penambahan untuk 5 

tahun kedepan, sehingga masih dapat melayani serta menunjang aktivitas masyarakat 

Desa Leyangan dalam 5 tahun kedepan. 

3. Jangkauan pelayanan untuk tiap sarana permukiman Desa Leyangan beberapa sarana 

belum menjangkau ke seluruh wilayah desa, seperti sarana TK, SD, praktik dokter, 

posyandu, dan mushola. Namun hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan, karena 

untuk sarana tersebut masih dapat dijangkau di wilayah terdekatnya. 

4. Pemenuhan sarana berdasarkan aturan SNI yang belum memenuhi standar yaitu sarana 

pemerintahan dan pelayanan umum dan sarana ruang terbuka, taman, dan lapangan 

olahraga yang dikarenakan belum tersedia tempat parkir umum dan taman di desa 

tersebut. Sedangkan untuk penyediaan prasarana Desa Leyangan yang belum memenuhi 

jaringan air bersih karena belum tersedia kran umum dan hidran kebakaran. Selain itu, 

sebagian warga Desa Leyangan yang tinggal diluar perumahan belum memiliki tong 

sampah dan TPS. Sehingga untuk mengelola sampah, mereka menempuh cara dengan 

dibakar pada lahan kosong ataupun dibuang ke hutan.  
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5.2 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan dari analisis mengenai evaluasi penyediaan sarana prasarana 

permukiman Desa Leyangan, didapatkan beberapa rekomendasi untuk pihak pemerintah dan 

masyarakat Desa Leyangan. Kepada Pemerintah desa diharapkan selalu mendukung kegiatan 

yang dilaksanakan masyarakat baik dari aspek pendanaan maupun aspek lainnya, seperti 

mengalokasikan sebagian dana untuk menyediakan tempat parkir umum di kantor balai desa dan 

sarana persampahan bagi masyarakat Desa Leyangan. Adanya tempat parkir umum diharapkan 

agar tidak mengganggu pejalan kaki yang dikarenakan adanya kendaraan yang diparkirkan pada 

bahu jalan. Namun, menurut keterangan dari staff Desa Leyangan, kantir balai desa tersebut 

akan dipindahkan ke tempat lain, sehingga diharapkan agar nantinya disediakan lahan khusus 

parkir pada kantor balai desa yang baru tersebut. Sedangkan adanya penyediaan tong sampah 

dan TPS bagi warga yang tinggal diluar perumahan dilakukan untuk mengurangi polusi udara 

yang ditimbulkan dari pembakaran sampah yang dilakukan masyarakat. Selain itu, pemerintah 

desa diharapkan agar cepat tanggap apabila terdapat kerusakan sarana maupun prasarana di 

Desa Leyangan, supaya dapat ditangani segera mungkin, sehingga dapat digunakan kembali 

oleh masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat Desa Leyangan diharapkan dapat turut serta 

dalam menjaga dan merawat fasilitas umum desa yang telah disediakan oleh pemerintah desa, 

dan lebih meningkatkan kepedulian dengan ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian 

lingkungan sekitar. 

  


