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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas, 

maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

2. Pelaksanaan hubungan Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan 

Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015, 

secara bersama membahas rancangan Peraturan Desa atas inisiatif Kepala Desa atau atas 

inisiatif BPD, menyetujui dan mengesahkannya sesuai dengan ketentuan dan tata cara menurut 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

maupun Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Dalam pembentukan Peraturan Desa di 

Desa Kebonagung, Kepala Desa berperan dalam mengajukan rancangan Peraturan Desa, sedangkan 

BPD Desa Kebonagung berfungsi menyerap aspirasi warga, fungsi pengayoman adat, serta fungsi 

pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa Kebobagung. 

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam 

penyusunan Peraturan Desa Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan tahun 

2011-2015 adalah,  

 secara intern: berkurangnya kewenangan BPD, dominannya Kepala Desa, dan ada 

beberapa anggota BPD yang telah bekerja sehingga mengganggu dalam pelaksanan 

fungsi BPD, sumber dana yang belum mencukupi dalam mendukung kinerja BPD secara 

optimal,  

 secara  ekstern: kurangnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan organisasi 

politik dalam pemerintahan desa.  
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Sedangkan faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan hubungan Badan Permusyawaratan Desa 

dengan Kepala Desa di Desa Kebonagung, pertama keberadaan Kepala Desa sekarang yang 

menjabat tidak lagi menjadi single power dalam menjalankan kepemimpinan Pemerintahan desa, 

sehingga mendorong fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan dapat berjalan dengan baik. 

Kedua, kondisi sosial budaya masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sosial diantaranya 

musyawarah mufakat dalam penyelesaian setiap persoalan sehingga menunjang fungsi BPD dalam 

melakukan fungsi pengayoman. Ketiga partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam pembuatan 

kebijakan dan pembangunan. Keempat, sumber daya manusia anggota BPD sangat baik dengan 

pengalaman organisasi yang cukup lama dan ditunjang dengan latar belakang pendidikan sampai 

tingkat perguruan tinggi. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis 

dapat memberikan saran: 

1. Kepala Desa dan BPD Kebonagung Kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan diharapkan mengoptimalisasikan perannya 

khususnya dalam memotivasi masyarakat agar masyarakat aktif 

dalam menyampaikan aspirasi maupun pendapatnya. 

2. Kewenangan BPD diharapkan dapat diperluas agar dapat 

mengkontrol dan mengawasi pelaksanaan Peraturan Desa secara 

langsung, sehingga BPD tidak hanya mengkritik saja, akan tetapi 

dapat melakukan tindakan apabila terjadi penyelewengan 

terhadap Peraturan Desa. 


