
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai Persepsi 

Masyarakat Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa 

Petuaran Hilir, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

Mengenai pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa sudah sepenuhnya 

terlaksana dengan baik, karena dalam pelaksanaan fungsi BPD sudah membuat 

Peraturan Desa tentang denda bagi para petugas jaga malam yang tidak 

melaksanakan tugas jaga malam.Selanjutnya mengenai pelaksanaan fungsi 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik 

karena masih ditemukannya masyarakat yang belum sepenuhnya memahami 

fungsi-fungsi yang diemban BPD, sehingga sering terjadi kesalahpahaman atau 

perbedaan  pendapat antara masyarakat dengan pengurus BPD dalam menampung 

dan menyalurkan aspirasi yang akan ditindak lanjuti. Karena kurangnya sosialisasi 

yang dilakukan oleh BPD mengenai kedudukan dan fungsinya kepada 

masyarakat, sehingga masyarakat sepenuhnya belum memahami betul apa yang 

menjadi fungsi-fungsi BPD. Hal ini mengakibatkan kurangnya inisiatif 

masyarakat untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahanya kepada 

pengurus BPD. Oleh karena itu diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diemban oleh BPD 

kurang terlaksana 



 

 
 

Sedangkan untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sudah terlaksana dengan 

baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga 

yang ada di Desa Petuaran Hilir. 

B. Saran-saran 

1. Diharapkan kepada pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa 

Petuaran Hilir agar selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat 

Desa Petuaran Hilir agar masyarakat menjadi aktif dan produktif dalam 

membantu kemajuan Desa Petuaran Hilir. Selanjutnya setiap anggota 

BPD memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh 

masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang 

diamanatkan, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi 

pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi 

tersebut. 

2. Diharapkan pula agar masyarakat Desa Petuaran Hilir  selalu menjadi 

masyarakat yang aktif dan peduli serta dapat berperan serta dalam upaya 

peningkatan partisipasi masyarakat di Desa Petuaran Hilir sehingga 

kemajuan desa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. Begitupula 

partisipasi masyarakat diharapkan  untuk membantu pemerintahan desa 

khususnya BPD dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang 

pelaksanaan fungsi BPD, dan jangan menunggu bantuan dari pemerintah, 

dengan demikian akan mendorong dan dapat mengoptimalkan kinerja 

BPD dalam melaksanakan fungsinya 

 


