
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu selanjutnya dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan otonomi desa dalam perencanaan bidang pembangunan desa

telah dilakukan melalui proses perencanaan program pembangunan yang

bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail karena melalui

serangkaian tahapan yang meliputi: persiapan sosial dan desain kajian,

identifikasi kondisi umum desa, analisis asset, refleksi, kajian mendalam dan

pleno, musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), dan pasca

Musrenbangdes. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk menyediakan

acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses

penyusunan RPJM Desa-RKP Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun

secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenanangannya.

Pemerintah Desa Pasar Baru belum dapat menyelenggarakan proses

perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Hal

ini disebabkan oleh keterbatasan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat

dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan

pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan

sebelumnya.
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2. Faktor penghambat penerapan kewenangan otonomi desa di bidang

pembangunan Desa antara lain dari faktor kurangnya fasililitas dan sumber

daya manusia sangat menghambat kinerja pemerintahan desa. Dari faktor

masyarakat yang ada masih kurang mampu melakukan kontrol terhadap

pemerintah desa. Sedangkan dari faktor Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa diberlakukan pada suatu pemerintah daerah sedang lemah.

Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melakukan sendiri apa yang

mereka butuhkan, tetapi dengan kemampuan yang sangat marjinal.

5.2 Saran

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat

dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat

pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi

prinsip-prinsip partisipatif.

2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan tahap musyawarah pra musdes

terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai

tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan

kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan

data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan

masyarakat selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini juga perlu di

tingkatkan.


