
B A B V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan.  

1. Sejak dibentuknya  Badan permusyawaratan Desa Tokorondo masih rendah 

Jumlah aktifitas menetapkan Perturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Meskipun 

anggota BPD sudah merupakan orang-orang pilihan dari masyarakat namun tetap 

harus melibatkan sejumlah komponen serta tokoh masyarakat lainnya, sebagai 

pihak yang mengetahui secara jelas kebutuhan masyarakat desa administrasi 

kependudukan tidak terlaksana dengan baik dapat di buktikan dengan banyak 

pendatang di desa Tokorondo yang belumdidata oleh perangkat desa, di samping 

itu terdapat pula orang yang keluar masuk desa tidak diperhatikan, sehingga 

akhirnya belum ada data aktual tentang jumlah penduduk yang ada di desa 

Tokorondo. 

2. Khusus buku inventaris desa sehingga saat ini belum dikerjakan oleh perangkat 

desa itulah sebabnya Peraturan Kepala desa belum maksimal diterapkan 

berdasarkan potensi desa Tokorondo dalam artian bahwa administrasi 

pemerintahan desa Tokorondo belum tertib dan bahkan tidak lengkap itulah 

sebabnya pelaksanaan Peraturan Kepala desa belum meningkat. 

1. B. Saran. 

1. Memperhatikan adanya kelemahan ditingkat penyelenggaraan pemerintahan 

desa Desa Tokorondo, maka perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan 

pengawasan BPD agar perangkat desa berupaya memperkuatkelembagaan 

masyarakat sehingga institusi dimaksudkan dapat tersosialisasi dan 

berfungsiditengah-tengah masyarakat. 

2. Untuk mengantisipasi kelemahan pelaksanaan fungsi pengawasannya, maka 

disarankan pada seluruh anggota BPD Desa Tokorondo, untuk berupaya 

meningkatkan Sumber Daya Manusia  yang berdampak pada etos kerja perangkat 

pemerintahan desa serta masyarakat lingkungannya sehingga dapat tercipta 

kondisi yang lebih baik. 

3. Agar proses penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa berlangsung lebih 

baik, sehingga dapat meningkatkan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa maka 



anggota BPD membangun kemitraan dengan komponen masyarakat desa lainnya 

khusus tokoh-tokoh atau lembaga masyarakat sesuai dengan peran sosial. 

4. Pentingnya koordinasi antara pemerinteh Kecamatan dan pemeritah 

Kabupaten dalam menetapkan sistem pembinaan yang lebih mengarah kepada 

pemberian petunjuk tatacara pengisian buku-buku registrasi desa dan pengelolaan 

administrasi keuangan desa, aparat pemerintah desa betul-betul dapat menguasai 

tugas pokok yang di berikan kepadanya. 

 


