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A B S T R A K 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan sarana bagi 

masyarakat guna merencanakan pembangunan desanya. Disini dibutuhkan 

prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam merencanakan 

pembangunan di desanya sendiri. Berarti masyarakat harus berpartisipasi dan 

sebagai subjek dalam pembangunan di desanya. Kenyataan menunjukkan bahwa 

secara umum masih lemahnya kinerja dari fungsi BPD desa Mantang Lama dalam 

hal pembangunan seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam 

pembangunan pelantar masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan 

dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar melaksanakan peranannya dalam 

pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama dan penulis 

mengambil judul PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 

PEMBANGUNAN DI DESA MANTANG LAMA KECAMATAN 

MANTANG (STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN PELANTAR 

MASYARAKAT TAHUN 2012) 

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Peran Badan Permusyawaratan 

Desa dalam pembangunan dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang 

terjadi pada peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa 

Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan. Sedangkan, Informan 

dalam penelitian ini adalah terdiri dari BPD, unsur Pemerintah Desa, dan unsur 

Masyarakat.  

 Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan di Desa 

Mantang Lama dapat dikatakan sudah baik, hal ini terlihat dari jawaban informan 

terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa 

Mantang Lama. Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat Peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan di Desa Mantang Lama adalah masih 

kurangnya sarana dan prasarana bagi BPD serta masih terbatas dan kurangnya 

sumber daya manusia yang tersedia. 

 

 

Kata Kunci : Pelantar Masyarakat, Pembangunan 

ROLE IN DEVELOPMENT AGENCY VILLAGE CONSULTATIVE 

MANTANG LAMA VILLAGE MANTANG DISTRICT 

(CASE STUDY IN PORT COMMUNITY DEVELOPMENT IN 2012). 

A B S T R A C T 

Village Consultative Body (BPD) is a means for local agency in 

communities to plan for their village development. There is a need for initiatives 

and governmental organizations participate in planning development in their own 

communities. Means that people should participate in the development and as a 



  

subject in his village. The fact is that in general the weak performance of the 

functions of the village Mantang Old BPD in terms of development such as lack of 

supervision conducted by the mediator in the development of BPD community. 

Therefore, the issue in this case is whether BPD actually carry out its role in rural 

development in accordance with an agreed and authors take the title ROLE IN 

DEVELOPMENT AGENCY VILLAGE CONSULTATIVE MANTANG LAMA 

VILLAGE MANTANG DISTRICT (CASE STUDY IN PORT COMMUNITY 

DEVELOPMENT IN 2012). 

The purpose of this study to determine the role of the Village Consultative 

Development Agency and to determine the inhibiting factors that occur in Agency 

Village Consultative Role in Rural Development in the Mantang Lama Village 

Mantang District on Bintan regency. Meanwhile, informants in this study is 

composed of BPD, Village Government elements, and elements of society. 

The role of the Village Consultative Body in Rural development Mantang 

Lama village can say is good, it is seen from the response of the informant's role 

in the Village Consultative Body in Rural Development Mantang Lama village. 

The factors that can inhibit the role of the Village Consultative Body in Rural 

Development in Mantang Lama village is still a lack of facilities and 

infrastructure for BPD and is still limited and the lack of human resources 

available.  

 

 

Keyword : Port Community, Development 

 

A. PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada 

kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta 

pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat 

partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. 

Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang 

perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good 

Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam 

mewujudkan pembangunan daerah yang desantralistik dan demokratis. 

Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan 

pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu 

berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan 

administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan 



  

pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan 

pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya 

(Suwignjo, 1982;81). 

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh penulis 

bahwa selama ini pembangunan di desa sering tertunda. Hal ini terlihat dari masih 

lemahnya kinerja dari fungsi BPD desa Mantang Lama dengan desa lainnya 

dalam hal pembangunan seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD 

dalam pembangunan pelantar masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi 

persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar melaksanakan 

peranannya dalam pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati 

bersama. 

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 

permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian 

yaitu “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM 

PEMBANGUNAN DESA DI DESA MANTANG LAMA KECAMATAN 

MANTANG KABUPATEN BINTAN (Studi Pembangunan Pelantar 

Masyarakat Tahun 2012)”. 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat 

merumuskan suatu permasalahan. Perumusan masalah yang muncul dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Pembangunan Desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang 

Kabupaten Bintan ? 

2. Apa Saja hambatan yang terjadi pada Peran Badan Permusyawaratan Desa 

dalam pembangunan desa (studi pembangunan Pelantar Masyarakat tahun 

2012) ? 

3. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam 

Pembangunan Desa; 



  

b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada Peran Badan 

Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa. 

4. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mempelajari 

secara intensif tentang latar belakang keadaan dan interaksi fenomena 

lingkungan suatu unit sosial, lembaga, atau masyarakat. Penelitian yang 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana menurut 

Moleong (2007:11) adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambaran dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya 

penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci tentang apa yang diteliti. Sedangkan 

kualitatif menurut Denzi dan Lincoin dalam Moleong (2007:6) 

mengatakan bahwa : ”Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang  

B. LANDASAN TEORI 

1. Peran Badan Permusayawaratan Desa dalam Pembangunan 

Desa. 

Peranan merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang 

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan peranan 

tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain,demikian 

pula sebaliknya. Dimana tak ada peranan tanpa kedudukan atau tak ada 

kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan maka 

peranan juga mempunyai arti bahwa manusia mempunyai macam-macam 

peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini mengandung 

arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat 

dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat 

kepadanya. 



  

Aparatur pemerintah desa sebagai pemimpin juga sebagai 

penyelenggara pembangunan harus memiliki tanggung jawab atas perubahan 

yang akan terjadi, baik perubahan yang terjadi didalam masyarakat maupun 

perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala 

pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut 

harus memiliki kemampuan untuk berpikir atau berbuat secara rasional dalam 

mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat. 

Disamping itu keputusan yang nantinya kan diambil tanpa 

memberatkan rakyat banyak. Kemudian pemerintah desa juga harus memiliki 

peran yang cukup baik sebagai dinamisator, katalisator, maupun sebagai 

pelopor dalam setiap gerak pembangunan yang dilaksanakan untuk 

memperoleh dukungan (partisipasi) penuh dari masyarakat. 

1) Pengertian 

1. Peran/Peranan 

  Dalam hal ini tidak terlepas dari pentingnya peranan seorang 

pimpinan yang memiliki sejumlah kemampuan demi kelancaran tugas 

bawahannya. Seperti dikatakan Suhardono (1994:15) peran adalah: “Peran 

merupakan seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti 

dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi”.  

  Lebih lanjut dikatakan Suhardono (1994:62) peranan dapat 

didefinisikan atas jabatan tertentu, yaitu:  

  “Setiap Pelaku peran sadar akan posisinya.Karena hal menduduki 

posisi ini membawa konsekuensi berupa tekanan-tekanan yang 

datang dari sistem sosial dan belum tentu dapat dipenuhi, maka 

akan muncul dua kemungkinan. Pertama, pelaku akan 

memenuhinya secara lugas, atau kedua memenuhinya secara 

artificial”. 

 

  Juga dijelaskan oleh Suhardono (1994:7) yaitu: “Bagaimana 

seorang individu menilai dirinya sendiri dan orang-orang lain di 

Sekitarnya, kepiawaian seseorang dalam membawakan diri tersebut 

mempengaruhi orang lain, dan lebih banyak lagi, kepiawaian 

tersebut meliputi perilaku belajar dan motivasi, cara pemberian 

sanksi, konformitas dan independensi antar pelaku dalam kancah 

sosial”. 

 



  

  Dikemukakan oleh Soekanto (2005:243) arti sebuah peranan dapat 

dijelaskan yakni: 

“peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). 

Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”.Peranan yang 

melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam 

pergaulan kemasyarakatan.Posisi seseorang dalam masyarakat 

merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada 

organisasi masyarakat, peranan lebih banyak menunjukkan pada 

fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”. 

 

  Ditegaskan oleh Soekanto (2009:243) mengatakan bahwa: 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka 

dia menjalankan suatu peranan”. 

  Lebih lanjut Soekanto (2009:243-244) mengatakan bahwa: 

”Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan kemasyarakatan.Posisi seseorang dalam 

masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukan tempat 

individu pada organisasi masyarakat, peranan lebih banyak 

menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses”.Jadi, seseorang menduduki posisi dalam masyarakat serata 

menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu: 

 

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi 

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku yang penting bagi 

stuktur sosial masyarakat. 

 

C. ANALISA DATA 

1. Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam 

Pembangunan Desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang 

Kabupaten Bintan. 



  

Untuk melihat bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) Dalam Pembangunan Desa di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang 

Kabupaten Bintan dapat dilihat dari sebagai berikut : 

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Dalam hal ini Kepala Desa selaku pemimpin tertinggi di desa yang melihat 

fungsi kepemimpinan kepala desa, dengan indikator : 

a. Fungsi Penyerapan Aspirasi 

Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi 

sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, 

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil 

dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah 

dan mufakat. Hal ini dapat dilihat dari : 

 

 

 

 

i. Adanya  

ii. Pembahasan Mengenai Pembangunan 

Maksudnya disini adalah fungsi yang menjelaskan bagaimana cara 

Pemerintah Desa dalam hal ini adalah BPD dalam membahas dan 

melibatkan kami dalam pembahasan pembangunan. Adapun tanggapan 

yang diberikan oleh informan yaitu Sekretaris Desa Ibu Mudiah yang 

menyatakan sebagai berikut : 

”Sebelum perumusan tentang pembangunan pelantar masyarakat 

desa, kepala desa mengusulkan rancangannya bersama BPD untuk 

membahas dan disetujui dalam musyawarah desa yang dihadiri 

tokoh-tokoh masyarakat yang terkait, selanjutnya dalam proses 

pembuatan peraturan desa atau perumusan peraturan desa mengacu 

pada RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 

atau RKPDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) Bersama pada 

Kepala Desa dan BPD setelah membahas dan menyetujui 

perumusan tersebut”. (Sekretaris Desa Ibu Mudiah, hasil wawancara 

tanggal 13 mei 2014). 

 

MASYARAKAT BPD 
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PRIORITAS 
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PRIORITAS 

UTAMA 

 

Sumber : Kantor Desa Mantang Lama, 2013. 

 



  

Selanjutnya hal ini diperjelas kembali oleh Bapak Suhardi Ketua 

BPD Desa Mantang Lama sebagai berikut : 

”Kepala desa mengusulkan rancangan bersama BPD setelah 

mendapat persetujuan dan dimusyawarahkan untuk pemufakatan 

bersama-sama pada musyawarah yang hadir seperti tokoh-tokoh 

masyarakat. Saat ini sudah terlaksana pembahasan yang kita buat 

untuk pembangunan pelantar masyarakat yang telah saya setujui 

atas pembahasan dari musyawarah, sebagaimana saya selaku ketua 

BPD di desa ini mungkin dalam waktu dekat ini akan ada 

musyawarah desa yang membahas tentang pembangunan lainnya 

lainnya.” (Bapak Suhardi Ketua BPD, hasil wawancara tanggal 13 

mei 2014). 

 

Selanjutnya hal serupa juga disampaikan dan dijelaskan oleh anggota 

BPD Bapak Irfan Pulungan sebagai berikut: 

”Pengusulan rancangan peraturan desa bersama BPD telah 

disetujui dalam musyawarah dan pemufakat, dalam hal ini memang 

sudah tugas kami BPD dan anggotanya pada perumusan tentang 

pembangunan pelantar masyarakat dan telah mendapat persetujuan, 

Jadi sudah ada pembahasan yang kami lakukan”. (Anggota BPD 

Bapak Irfan Pulungan, hasil wawancara tanggal 13 mei 2014). 

 

Dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Mudiah, Bapak 

Suhardi dan Bapak Irfan Pulungan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala 

Desa dan BPD telah merumuskan dan membahas mengenai pembangunan 

pelantar masyarakat yang sudah dibuat dalam bentuk peraturan desa dan 

dalam waktu dekat akan diadakan musyawarah untuk merumuskan 

peraturan desa lainnya yang sesuai dengan keadaan desa. 

Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa dan BPD 

telah membahas tentang pembangunan pelantar masyarakat desa. 

Selanjutnya mengenai hal ini disampaikan oleh salah satu Sekretaris BPD 

Ibu Suryanti sebagai berikut : 

“Ya, memang kemaren ada sedikit pembahasan mengenai rencana 

pembangunan pelantar masyarakat di BPD, pembahasan itu tak 

hanya dilakukan oleh pihak pemerintah desa tetapi juga 

pembahasan tersebut dilakukan oleh pihak BPD bersama beberapa 

masyarakat desa”. (Sekretaris BPD Ibu Suryanti, hasil wawancara 

tanggal 16 mei 2014). 

 



  

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPD telah 

melakukan pembahasan yang mengatur tetang pembangunan pelantar 

masyarakat desa. 

Selanjutnya penulis melakukan croscheck kepada Tokoh Adat Bapak 

Herman yang memberikan tanggapan sebagai berikut : 

“Untuk pembahasan mengenai pembangunan Pelantar Masyarakat 

kemaren saya rasa hal tersebut tak pernah dilakukan di pihak BPD, 

tak tau lah kalau saya mungkin tak diundang tapi kalau ditingkat 

pemerintahan desa memang ada membahasnya dulu”. (Tokoh Adat 

Bapak Herman, hasil wawancara tanggal 13 mei 2014). 

 

Dari tanggapan diatas dapat diketahui dan diduga bahwa dalam 

membangun pelantar masyarakat tidak ada pembahasannya terlebih 

dahulu, masyarakat hanya mengikuti pembahasannya bersama pemerintah 

saja, tapi untuk pembahasan bersama BPD tidak ada. 

Penulis juga melakukan wawancara kepada beberapa elemen 

masyarakat desa untuk dijadikan sebagai data pendukung dari hasil 

wawancara diatas yang pertama didapati dari informan yaitu Tokoh 

Pemuda bernama HUSEN yang menyatakan sebagai berikut : 

“Saya kemarin memang ada ikut pembahasannya di kantor BPD, 

hanya saja peserta yang ikut disitu hanya beberapa orang saja, tidak 

semua masyarakat dilibatkan”. (Tokoh Pemuda Husen, hasil 

wawancara tanggal 13 mei 2014). 

 

Kemudian yang kedua pemaparan yang disampaikan oleh 

Masyarakat Desa Bapak Yusup (Sektor Nelayan) sebagai berikut : 

”Demi terselenggaranya dan segi keberhasilan pemerintah desa, 

maka partisipasi masyarakat desa tersebut yang bersifat aktif sangat 

diperlukan ini merupakan dasar bagi keberhasilan pembangunan 

yang dilaksanakan dan juga dalam pembahasan jelas kirannya 

masyarakat ikut dalam memberikan masukan secara lisan, namun 

pada kenyataannya masyarakat kurang tahu tentang pembahasan 

tersebut bahkan tidak mengetahui dengan peraturannya”. (Bapak 

Yusup, hasil wawancara tanggal 13 mei 2014). 

 

Dari tanggapan informan diatas dapat dikatakan bahwa sebagai 

masyarakat, ia memang pernah mengikuti pembahasan tentang 



  

pembangunan Pelantar masyarakat di kantor BPD. Hanya saja menurut 

beliau peserta rapat pembahasan tersebut tidak lah terlalu ramai dan hanya 

beberapa orang saja. 

C. PENUTUP 

Sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan 

kesimpulan dari penelitian ini serta saran-saran yang menurut peneliti dapat 

berguna dalam melihat Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa 

(Studi Kasus tentang Pembangunan Pelantar Masyarakat Desa Mantang Lama 

Kecamatan Mantang kabupaten Bintan). 

1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan hasil 

analisa penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya adalah : 

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa 

a. Fungsi Penyerapan Aspirasi 

Peran BPD terhadap adanya pembahasan sebelum pembangunan sudah 

cukup baik, hal ini dilihat dari sebelum melakukan pembangunan pelantar 

masyarakat tersebut sebelumnya ada pembahasan yang disampaikan oleh 

pihak pemerintah desa kemudian pihak BPD walaupun pesertanya tidak 

terlalu ramai tapi hal itu sudah cukup baik. Dalam mengakomodasi 

permasalahan dan pembangunan didesa, BPD juga sudah berperan cukup 

baik meskipun kadang kala terlihat sepinya kantor BPD di Desa Mantang 

Lama yang mengakibatkan susahnya masyarakat untuk menyalurkan 

aspirasi, ide serta gagasan. 

 

b. Fungsi Pengayoman 



  

Peran BPD sebagai fungsi pengayoman diketahui sudah baik. Hal ini 

terlihat dari adanya pelaksanaan musyawarah ditingkat desa dalam 

membahas proses pelaksanaan pembangunan pelantar masyarakat tahun 

2012. Dengan disertakannya masyarakat bersama perangkat desa kedalam 

rapat atau musyawarah tersebut. 

c. Fungsi Legislasi 

Peran BPD sebagai fungsi Legislasi dikatakan kurang baik karena kurang 

dimaksimalkannya terhadap pelaksanaan pembahasan peraturan proses 

pembangunan yang tanpa disertai oleh masyarakat desa. 

d. Fungsi Pengawasan 

Peran BPD sebagai fungsi Pengawasan sudah cukup baik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya tanggapan dari informan yang secara umum 

menyatakan BPD telah melaksanakan pengawasan terhadap 

pembangunan pelantar masyarakat di desa Mantang Lama.yakni dalam 

memberikan pelimpahan wewenang kepada bawahan atau masyarakat 

sudah dijalankan dengan baik. 

2. Perencanaan Pembangunan 

a. Identifikasi Masalah 

Pelaksanaan monitoring oleh pemerintah terhadap rencana pembangunan 

sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya foto kegiatan pemantauan lokasi 

oleh pemerintah terhadap lokasi yang akan dibangun seperti lokasi 

pembangunan pelantar masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam 

penetapan kebijakan pembangunan daerah. 

b. Pengumpulan, Analisa Data dan Penentuan Sasaran Pembangunan. 



  

Dapat dilihat dari cara pengajuan rencana pembangunan oleh masyarakat 

ke pemerintah desa yang sudah baik tidak terlalu rumit. Kemudian 

pelaksanaan musrenbang desa sudah cukup baik dan berjalan semestinya 

serta tidak ada terkendala apapun. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat 

desa Mantang Lama yang mengajukan pembangunan prioritas yaitu 

pembangunan pelantar masyarakat. Setelah dibahas akhirnya disetujui 

untuk direalisasikan. 

2. Saran  

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan diatas 

adalah sebagai berikut : 

1. Sarana dan prasarana adalah salah satu masalah pokok yang terjadi di Desa 

Manatang lama, kurangnya fasilitas penunjang ini membuat lembaga desa 

yang ada menjadi terhambat dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan 

sarana dan prasarana yang harus dilakukan Pemerintah Desa Mantang Lama 

seperti menambah unit komputer dikantor desa dan fasilitas bagi lembaga-

lembaga desa agar lebih efesien dalam melaksanakan tugasnya; 

2. Perlu ditingkatkannya sumber daya manusia (SDM) bagi anggota BPD 

dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota BPD mengenai 

organisasi manajemen dan fungsi BPD di masyarakat bila perlu diadakannya 

kursus komputer untuk anggota BPD mengingat semakin modernnya zaman 

agar kinerja BPD dalam menjalankan Perannya menjadi lebih baik. 
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