
122 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

 Dari peneitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

pertama, proses perencanaan pembangunan Kampung Adat Sakai Bekalar masih 

sama dengan desa-desa yang lain, meski bekalar sudah berubah statusnya menjadi 

kampung, namun prosesnya pemerintahan dan perencanaannya masih sama saja 

dengan sebelumnya dan desa-desa yang lain meski sudah di atur dalam Permendagri 

Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan pula dari 

pemerintah daerah pun belum ada mengatur secara detail terkait sistem pemerintahan 

yang saat ini sudah diubah menjadi Kampung Adat. Hanya saja di Kampung Adat 

Sakai Bekalar ini peneliti menemukan beberapa perubahan istilah, seperti Kepala 

Desa menjadi Penghulu, Sekretaris Desa menjadi Kerani. 

Kedua, berdasarkan hasil analisa, Perencanaan Pembangunan Kampung Adat 

Bekalar, peneliti menyimpulkan ada beberapa faktor penghambat dalam Perencanaan 

Pembangunan desa tersebut, yaitu: 

1. Pertisipasi 

Partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan 

pembangunan atau musyawarah di tingkat kampung 
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2. Komunikasi 

Pembangian informasi dari pemerintah kampung kepada masyarakat 

kampung adat sakai bekalar 

3. Transparansi/Keterbukaan 

Keterbukaan informasi maupun data dari pemerintah kampung kepada 

masyarakat kampung adat sakai bekalar 

 

6.2. Saran 

 Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa masih 

banyak hal yang belum maksimal untuk di kaji dari fenomena perencanaan 

pembangunan di Kampung Adat Sakai Bekalar. Oleh karenanya penelitian ini masih 

terbuka untuk dikeritisi dan dikembangkan. Berdasarkan pengalaman dilapanngan 

dan informasi yang diperoleh kiranya penulis dapat memberikan memberikan saran 

dan rekomendasi sebagai berikut : 

1. Masalah klasik ketika penelitian berhadapan dengan birokrasi pemerintah 

adalah akses data yang terbatas, sikap tertutup birokrasi pemerintah terhadap 

kegiatan riset. Terutama di desa, ternyata sudah menjadi hal yang umum. Oleh 

karenanya penelitian ini sangat terbuka untuk dikembangkan dengan data-data 

yang lebih konferhensif dan mendalam. 

2. Untuk mengakses data di lapangan yang berkaitan dengan birokrasi, sekiranya 

peneliti perlu memahami bagaimana tipika dan model birokrasi yang sedang 
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berjalan di instansi tersebut. Kampung Adat Sakai Bekalar memiliki model 

dan alur birokrasi yang unik dibandingkan birokrasi di desa pada umumnya, 

oleh karenanya untuk mendapatkan data yang tepat, peneliti harus memahami 

model birokrasi yang sedang berlangsung. 

3. Kampung Adat Sakai merupakan Kampung Adat yang sedang berkembang. 

Dengan komplesitasnya, sekiranya perlu diadakan penelitian-penelitian 

dengan tema yang lebih spesifik terhadap isu-isu tertentu yang berkembang di 

masyarakat. 

4. Dalam perjalan peneitian ini dan didukung oleh informasi yang diberikan oleh 

informan, dinamika yang terjadi di Kampung Adat Sakai Bekalar tidak hanya 

diakibatkan oleh kondisi yang terjadi saat ini. Dalam banyak hal, dinamika 

Kampung Adat Sakai Bekalar juga dipengaruhi oleh latar belakang historis 

pemekaran dari desa-desa yang menjadi penopang terbentunya Kampung 

Adat Sakai Bekalar. 

5. Sejatinya Perencanaan Pembangunan merupakan program yang berasal dari 

pemerintah pusat untuk perkembangan dan kelangsungan daerah tersebut. 

Oleh karenanya penelitian tentang Perencanaan Pembangunan sebetulnya 

masih dapat dikaji lebih lanjut dengan melakukan komparasi kebijakan yang 

dilakukan di negara lain seperti pengaggaran partisipatif di Brazil. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa partisipasi masyarakat masih terbatas dalam 

ranah pengajuan program yang diajukan. Sedangkan dalam hal pengaggaran, 
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masyarakat tidak dapat ruang untuk ikut serta dalam mengelola anggaran yang 

diberikan. 


