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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Kerjasama

Pemerintah Desa Dengan Badan Perwakilan Desa Dalam Penertiban

Penambangan Galian C (studi kasus di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang

Seberang Kabupaten Kampar) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD dalam penertiban

penambangan galian C kurangnya kerjasama antara Kepala Desa dengan

BPD atau tidak bersinergi sehingga penertiban penambang galian C tidak

efektif.

2. Hambatan yang terjadi dalam penertiban penambangan galian C tersebut

yaitu adanya tekanan/ intervensi dari kepala daerah Kabupaten Kampar

terhadap pemerintah desa karna penambangan galian C tersebut merupakan

milik Bupati Kampar yang dikerjakan oleh anaknya sendiri sehingga

Pemdes dan BPD beserta masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa.

3. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penertiban

penambangan galian C tersebut adalah bagaimana Pemerintah Desa bisa

mengatur desanya sendiri tanpa intervensi dari pemerintah diatasnya seperti

dalam membuat Peraturan Desa tentang penertiban penambangan galian C.

Kemudian dalam pengambilan kebijakan apapun hendaknya pemerintah

Desa Muara Uwai (Kepala Desa) bekerja sama dengan menggelar

musyawarah yang melibatkan perangkat Desa, BPD dan Tokoh Masyarakat
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serta Ninik Mamak, yang membahas apakah pemberian izin operasional

penambang galian C membawa perbaikan terhadap Desa Muara Uwai atau

tidak.

B. Saran-saran

1. Pemerintah Desa dan BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga

yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa

serta menjadi mitra kerja yang baik.

2. BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di desa memiliki peran dan

fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan desa

dan pemerintahan desa, oleh karena itu kehadiran BPD hendaknya

berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam

membangun desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah desa, bukan

sebaliknya saling menjatuhkan.

3. Apabila tata tertib BPD sudah dilaksanakan/dijalankan hendaknya BPD dan

Hukum Tua menyusun Peraturan Desa.

4. BPD sebagai lembaga kontrol bagi pemerintah perlu melakukan

pengawasan seefektif mungkin guna menjamin proses akuntabilitas,

transparansi dan demokratisasi.

5. Perlu dilakukan pemberdayaan dan pelatihan khususnya menyangkut bekal

pembuatan Peraturan Desa, administrasi keuangan, administrasi umum dan

lain-lain.


