
 

 

 

 

        

IV. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran BPD dalam mewujudkan pembentukan Perdes, ternyata sudah 

dilaksanakan secara partisipatif, akan tetapi belum optimal dikarenakan 

beberapa hal yaitu:  

- Selama ini Perdes yang seharusnya dirancang oleh BPD yang terjadi adalah 

Perdes tersebut diprakarsai dan dirancang oleh Kades. 

- Minimnya pengetahuan ketua BPD terkait tugas dan fungsi BPD dalam 

peraturan perundang-undangan; 

- Minimnya pengetahuan BPD terkait proses dan mekanisme pembentukan 

Perdes yang partisipatif; 

- BPD kurang optimal bersinergi dengan masyarakat dalam proses 

pembentukan Perdes untuk mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat 

terhadap rancangan Perdes tersebut. Dikarenakan selama ini, beralasan sudah 

diwakilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat desa yang ada di setiap dusun yang 

dianggap mampu menyampaikan aspirasi masyarakat desa dalam 

musyawarah desa;dan,  

- Sehingga, apa yang menjadi aspirasi dan masukan masyarakat desa dalam 

musyawarah desa pembentukan rancangan Perdes dengan diwakilkan oleh 
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tokoh-tokoh masyarakat tersebut belum secara optimal menjawab hal yang 

menjadi keinginan masyarakat desa .  

 

2. Hak masyarakat desa Bojong, dalam pembentukan Perdes sudah berjalan 

partisipatif tetapi belum optimal, dikarenakan selama ini hak partisipatif 

masyarakat desa Bojong belum berjalan sepenuhnya seperti yang diatur oleh 

Pasal 96 terkait hak partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukan, 

bahwa dalam pembentukan Perdes Bojong selama ini, hanya dilakukan 

musyawarah desa dengan diwakilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang 

dipercayai masyarakat setiap masing-masing dusun, untuk mewakili 

masyarakat menyampaikan masukan dan aspirasi masyarakat desa dalam 

pembentukan Perdes Bojong. Musyawarah desa dalam pembentukan Perdes 

hanya sekedar formalitas saja, dikarenakan mayoritas undangan yang hadir 

seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota BPD 

menyetujui hasil rancangan Perdes yang diajukan pemerintah desa.   
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan penulisan tesis yang telah disampaikan, ada 

beberapa saran yang ingin disampaikan penulis setelah melihat pembahasan dan 

kesimpulan, yaitu sebagai berikut: 

1. Sebaiknya BPD Bojong selaku perwakilan masyarakat, harus dapat mengajak 

masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi memberi masukan dalam 

perwujudan Perdes yang partisipatif, dikarenakan selama ini keterwakilan 

suara aspirasi dan masukan masyarakat desa yang disampaikan oleh tokoh-

tokoh masyarakat desa, yang dianggap mampu menyampaikan aspirasi dan 

masukan dalam pembentukan Perdes belum berjalan optimal dan bersinergi 

dengan masyarakat. 

2. BPD Bojong, harus mulai mengetahui mengenai tugas dan fungsi BPD dalam 

peraturan perundang-undangan dan harus dapat memprakarsai dan merancang 

Perdes. 

3. Pemilihan anggota BPD harus berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang dipilih secara demokratis, sehingga anggota BPD yang terpilih mewakili 

masing-masing dusun dapat sepenuhnya menyampaikan aspirasi dan masukan 

dari warga desa. 

4. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dan pengetahuan BPD 

dalam proses pembentukan rancangan Perdes Bojong, harus diadakannya 

sosialisasi oleh Pemda Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat desa 

Bojong terkait pembentukan Perdes. 


