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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran, 

diharapkan akan bermanfaat bagi BPD dan pemerinthhan Desa agar lebih baik 

kedepannya. 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta pembahasan yang telah 

penulis lakukan maka pada bab ini penulis dapat mengambil keputusan 

bahwasanya Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tasik 

Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis berada pada kategori tidak baik. 

 Dikatakan tidak baik karena kinerja BPD masih kurang maksimal 

disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan. Dan yang menjadi hambatan-

hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Pegawasan Badan Permusyawaratan Desa 

Tasik Serai Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut : 

A. Pengawasan 

Peran BPD dalam pengawasan masih belum berjalan dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari wawancara Sekretaris BPD Desa tasik Serai. ungkapnya” 

Karena kebutuhan terkadang tidak pernah puas dan selalu merasa kurang.” 

Adapaun yang menjadi kendala yang dihadapi BPD tersebut adalah tidak 

adanya koordinasi antara sesame anggota BPD dan pemerintahan desa 
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sehingga sulit untuk terlaksananya peran BPD dalam pengawasan karena 

kesibukan dari masing-masing anggota BPD, inilah yang menyebabkan setiap 

keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa BPD hanya setuju saja 

tanpa mengawasi lebih lanjut keputusan tersebut. 

B. Kurangnya  kerja sama antara BPD dengan Kepala Desa dan juga masyarakat 

dalam menangani permasalahan desa atau jalannya pemerintahan desa. 

C. Kurangnya kesadaran anggota BPD dalam memaksimalkan tugasnya sebagai 

lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi di desa. 

D. Kurangnya ilmu tentang pemerintahan disebabkan oleh minimnya tingkat 

pendidikan anggota BPD. 

6.2 Saran 

 Adapun saran dari penulis untuk masukan bagi pihak yang bersangkutan 

adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan anggota BPD dan Kepala Desa dapat bekerja sama serta 

mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menagani permasalahan 

desa dan melakukan perbaikan-perbaikan serta melakukan pemabangunan-

pembangunan demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat desa yang mandiri. 

2. Diharapkan Anggota BPD dapat lebih mensosialisasikan segala sesuatu 

yang menyangkut keadaan desa sehingga masyarakat mengetahui 

perkembangan desa dan dapat berpartisipasi serta mengeluarkan 

aspirasinya. 


