
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

  

5.1.1 Deskripsi Kebijakan Implementasi Penyerahan Urusan Pemerintahan 

Kepada Kampung Astomulyo. 

Penyerahan urusan pemerintahan kabupaten kepada Kampung Astomulyo 

merupakan tindaklanjut dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang 

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah Kepada 

Kampung.  Mekanisme penyerahan urusan diawali dengan pembentukan Tim 

Kajian dan Evaluasi oleh Bupati yang bertugas untuk melakukan kajian terhadap 

urusan mana saja yang dapat diserahkan kepada kampung dan mengkoordinasikan 

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta melakukan evaluasi 

pelaksanaannya. 

Selanjutnya, Pemerintah Kampung Astomulyo bersama Badan 

Permusyawaratan Kampung Astomulyo melakukan evaluasi terhadap urusan 

pemerintah kabupaten yang dapat dilaksanakan di Kampung Astomulyo. Urusan 

yang dianggap sanggup untuk dilaksanakan ditetapkan oleh pemerintah kampung 

dengan Keputusan Kepala Kampung dengan persetujuan Badan Permusyawaratan 

Kampung. Keputusan Kepala Kampung tentang urusan yang sanggup 

dilaksanakan oleh kampung tersebut selanjutnya disampaikan kepada bupati untuk 

ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.   
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5.1.2 Implementasi Urusan Pemerintahan Kampung Astomulyo 

Terhadap implementasi urusan pemerintahan Kampung Astomulyo dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Implementasi urusan pemerintahan Kampung Astomulyo terhadap Bidang 

Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang 

Otonomi Kampung layak untuk diserahkan kepada Kampung Astomulyo. 

Kelayakan  tersebut dapat dilihat dari kemampuan pemerintah kampung untuk 

menyediakan anggaran dan dukungan dari lembaga kemasyarakatan dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Adapun untuk Bidang Kesehatan dan Bidang Keluarga Berencana dan 

Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaannya kurang efektiv dan tidak layak untuk 

diserahkan kepada Kampung Astomulyo. Hal ini disebabkan karena tidak 

adanya dukungan anggaran, tidak adanya kewenangan dalam struktur 

organisasi dan tata kerja Pemerintah  Kampung Astomulyo serta keterbatasan 

sumber daya manusia. 

5.2 Saran 

Saran terhadap implementasi urusan pemerintah Kampung Astomulyo 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kewenangan kampung akan optimal apabila didukung dengan 

dana yang cukup. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampun (APBK) perlu 

ditingkatkan dari sektor pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggali 

pendapatan asli kampung seperti swadaya masyarakat, gotong royong serta 

pengelolaan potensi kampung sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli 
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kampung. Perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasi kampung 

Astomulyo, sehingga dapat menunjang pelaksanaan kewenangan. Bidang 

pertanian dan ketahanan pangan, Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang 

Otonomi Kampung yang sudah berjalan dengan baik harus terakomodir 

kedalam struktur organisasi pemerintah kampung. 

2. Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dalam 

pelaksanaan kewenangan kampung. Khususnya dalam bidang pembuatan 

peraturan kampung, pembahasan perencanaan kampung dan pengelolaan 

keuangan. Kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Kampung perlu 

ditingkatkan dalam bidang pembuatan produk hukum kampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


