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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Cikawung Kecamatan 

Pekuncen Kabupaten Banyumas dalam penyusunan perencanaan 

pembangunan desa, terlihat dalam proses penyelenggaraan musyawarah desa 

(Musdes) melakukan secara aktif menyerap dan menampung aspirasi 

masyarakat, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku berkaitan dengan program pembangunan atau pemerintahan di desa. 

Hal tersebut sesuai dengan fungsi dan wewenang BPD dalam menyerap dan 

menampung aspirasi masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi dan wewenang 

legislasinya belum optimal, hal ini ditujukan dengan peraturan-peraturan desa 

yang gagasan Peraturan Desa masih lebih banyak dari Kepala Desa 

dibandingkan dari masyarakat di desa itu sendiri. 

2. Kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD dibagi menjadi dua faktor, yaitu 

kendala internal dan kendala eksternal:  

a. Kendala Internal dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu tidak tersedianya 

sarana dan prasarana BPD. Hal ini dikarenakan tidak adanya alokasi dana 

khusus untuk membuat sarana dan prasarana memfasilitasi BPD dalam 

melakukan kegiatan. Sehingga perlu adanya koordinasi antara pemerintah 

desa dan kabupaten dalam menyediakan kebutuhan untuk mendukung 

kinerja BPD. 
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b. Kendala Eksternal dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu kinerja organisasi 

baik kemasyarakatan maupun politik di desa belum bisa melakukan 

kerjasama dengan program yang ada di pemerintahan desa. Contohnya, 

organisasi kepemudaan yang ada di desa cikawung masih pasif dalam 

salah satu program pembangunan desa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil saran sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya gagasan Peraturan Desa lebih banyak dari masyarakat 

dibandingkan dari Kepala Desa karena hal tersebut sesuai dengan fungsi dan 

wewenang BPD pada Pasal 10 dan Pasal 11 huruf b dan e dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006. Bahwa gagasan Perdes 

yang datangnya dari masyarakat diharapkan mampu terciptanya sebuah Perdes 

yang pro rakyat. Karena BPD merupakan wakil dari masyarakat desa sehingga 

tidak terjadi kesalahan nantinya yang dapat menganggu stabilitas 

Pemerintahan Desa. 

2. Sebaiknya pelaksana pembangunan desa harus lebih melibatkan peran aktif 

masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, dan lembaga di tingkat 

kecamatan. 
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