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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Bolo Kecamatan Wonosegoro 

Kabupaten  Boyolali mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam 

penyelenggaaraan pemerintahan desa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 

1. Peran BPD Desa Bolo dalam hal pengelolaan alokasi dana desa terletak pada 

perencanaan dan pelaksanaan, didalam perencanaan peran BPD Desa Bolo cukup 

baik karena turut ikut andil dalam melakukan perencanaan, selain itu BPD Desa 

Bolo juga turut melibatkan tokoh masyarakat dalam hal perencanaan hal ini dapat 

diketahui dalam Musrengbangdes. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan BPD Desa 

Bolo sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dalam 

mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Bolo.  

2. Peran BPD Desa Bolo dalam pembangunan fisik di Desa Bolo terletak dalam 

perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan fisik desa, dalam hal perencanaan 

BPD bersama pemerintahan desa dan juga tokoh masyarakat turut ikut andil dalam 

membahas perencanaan pembangunan di Desa Bolo. Kemudian dalam pelaksanaan 

pembangunan fisik di Desa Bolo, BPD berperan dalam pengawasan pelaksanaan 

pembangunan fisik supaya dalam pelaksanaan tidak ada yang menyeleweng dari 

perencanaan yang sudah disepakati. 

3. Peran BPD dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bolo terbagi menjadi 

tiga yaitu; memandirikan masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, dan juga 

mengembangkan proses partisipatif masyarakat desa di Desa Bolo. dalam hal 

memandirikan masyarakat BPD menerapkan hal ini dalam pasar desa di Desa Bolo, 

BPD bersama Pemdes Desa Bolo berkerjasama untuk memandirikan masyarakat 

dalam perekonomiannya. Dalam hal mengembangkan potensi desa BPD bersama 

Pemdes dan juga masyarakat desa Bolo bersama-sama mengembangkan potensi 

SDA yang ada di Desa Bolo yaitu Wisata Air Terjun Kedunggoro. Kemudian dalam 

hal proses partisipatif BPD menekankan masyarakat supaya turut ikut andil dalam 

pemerintahan desa di Desa Bolo, dalam hal ini masyarakat diharapkan turut ikut 

aktif baik dalam hl pengawasan dan juga yang lainnya. Dalam hal pemberdayaan 

masyarakat BPD Desa Bolo dalam berjalannya program ini cukup baik dalam 

melaksanakan tugasnya. 



63 

 

 

B. Saran  

1. BPD Desa Bolo diharapkan dapat mempertahankan kerja sama antar semua elemen 

sesuai yang telah berjalan selama ini agar pembangunan desa tetap berjalan secara 

optimal.  

2. BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Bolo diharapkan kedepanya lebih 

bersinergi dalam proses pembangunan desa, dan membangun komunikasi yang baik 

untuk kemajuan desa. 

3. BPD Desa Bolo diharapkan dapat  mengsosialisasikan kepada masyarakat terkait 

fungsi dan tugas BPD di desa, serta memberi pemahaman atas keterlibatan 

masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan di desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


