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BAB VI 

SIMPULAN  DAN  SARAN 

 

A.  Simpulan  

1. Berdasarkan atas uraian di atas  dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-

undangan yang melindungi desa selalu disertai syarat-syarat tertentu yang 

menyebabkan desa dapat dihapus sewaktu-waktu. Kendatipun bahwa jaminan 

terhadap keberadaan desa ini dimuat dalam konstitusi. Namun konstitusi juga hanya 

memberikan perlindungan yang sangat minim. Artinya pada aturan-aturan 

pelaksanaanlah yang memungkinkan desa dapat diubah sewaktu-waktu.  

2. Bahwa perubahan peraturan perundang-undangan membawa pula pengaruh terjadinya 

perubahan dalam struktur organisasi pemerintahan ditingkat kelurahan. Kendatipun 

perubahan ini ternyata juga tidak berjalan secara drastis, karena struktur yang 

kemudian dipakai masih menggunakan konsep lama. Tetapi dengan tidak adanya 

keberanian dari Kepala Daerah untuk mencabut Surat Keputusan pengangkatan para 

pamong desa yang masih aktif, berakibat munculnya dua kepemimpinan. Sebagai 

jalan keluar yang kemudian ditempuh pamong desa yang masih aktif dimasukkan 

dalam struktur  oraganisasi baru dengan statusnya sebagai Staf dari Seksi-seksi yang 

ada. Sedangkan akibat tidak langsung dari perubahan status berkaitan dengan hak 

ulayat atas tanah eks Desa berubah menjadi milik Pemerintah Daerah. Hanya saja 

penggunaannya tidak sebagaimana yang selama ini diperkirakan, yaitu kelurahan 

harus menyerahkan hasil pengelolaan aset eks kekayaan desa secara bruto ke 
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kabupaten, sehingga tidak memungkinkan untuk bebas mengelola sebagaimana ketika 

masih dalam status desa.  

 

B. Saran 

1. Untuk lebih menjamin kepastian status Desa perlu ada  undang-undang khusus yang 

mengatur masalah Desa. Terutama yang paling penting ialah jika desa mempunyai 

kekayaan yang cukup, maka justru perlu ada dasar hukum yang kuat untuk 

memperkuat status desa yang bersangkutan bukannya menghapus desa. Sedangkan 

mengenai pencabutannya dapat dilakukan melalui Perda. Tetapi status tanah eks desa 

dapat dikembalikan menjadi milik kelurahan, sehingga penggunaannya tidak 

menggantungkan diri pada Pemerintah Daerah.   

2. Perubahan struktur pemeritahan  kelurahan mempengaruhi pula jabatan-jabatan yang 

ada. Namun ketidak tegasan Bupati menyebabkan terjadinya dualisem kepemimpinan. 

Untuk mengatasi persoalann itu sebaiknya Bupati mengambil langkah tegas dengan 

mencabut Surat Keputusan yang mengangkat pamong desa dan kemudian yang 

bersangkutan dapat diberhentikan dengan memberikan kompensasi yang memadai. 

Hal ini dapat ditempuh untuk mengurangi konflik yang ada dilapangan.Jika dalam 

undang-undang dasar sudah ditentukan alasan-alasan pencabutan, maka  alasan-alasan 

itulah yang seharusnya digunakan, bukan alasan lain sebagaimana yang dijadikan 

bahan pertimbangan Peraturan Daerah untuk melakukan pencabutan status Desa.  

3. Pengangkatan para pejabat dilingkungan kelurahan perlu memperhatikan peraturan-

peraturan yang berlaku, sehingga tidak timbul kesan bahwa di samping Bupati tidak 

memahami hukum kepegawaian tetapi juga pengangkatannya bertentangan dengan 

peraturan-peraturan yang lain. 


