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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil analisa dan temuan penulis serta pembahansan di 

bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan membuat suatu kesimpulan 

serta memberikan saran-saran yang diharapkan mampu mendatangkan manfaat 

bagi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu  khususnya Desa dan Badan yang 

berhubungan dengan pengelolaan BUMDes. Sehingga BUMDes diharapkan 

nantinya dapat menjadi sarana bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa. 

Adapun hasil dari penelitian ini yang dapat peneliti sajikan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Peran BUMDes dalam peningkatan PADes di Kecamatan Lubuk Batu 

Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, ada beberapa indikator yang dijadikan 

pengukur peran BUMDes dalam meningkatkan PADes. Indikator yang 

pertama adalah pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan dari hasil 

analisa penulis dari temuan dilapangan pelayanan BUMDes pada 

masyarakat sudah baik, ditandai dengan mudahnya syarat-syarat yang 

harus dipenuhi untuk menjadi pemanfaat BUMDes. Kemudian yang 

kedua hasil analisa dan temuan penulis, sarana dan prasarana yang 

dimiliki BUMDes belum mendukung untuk kemajuan BUMDes di dua 

Desa tersebut. Indikator selanjutnya adalah BUMDes menyediakan 

lapangan pekerjaan, berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan 

BUMDes hanya mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk internal 

BUMDes saja, untuk lapangan pekerjaan yang diciptakan masyarakat 

 

72 



 73 

sebagai pemanfaat BUMDes tidak ditemukan di dua desa tersebut. 

Selanjutnya indikator mengenai peningkatan PADes, menurut hasil 

temuan penulis dan analisa penulis BUMDes belum sepenuhnya 

meningkatkan pendapatan Asli desa di dua desa tersebut, untuk desa 

Sei.Beras-beras. BUMDes sudah mulai memberikan sumbangsih kepada 

PADes karena unit usaha yang dimiliki oleh Desa Sei.Beras-beras sudah 

banyak, sedangkan untuk Desa Rimpian, BUMDEs tidak memberikan 

sumbangan langsung terhadap Peningkatan PADes karena unit usaha 

yang dimiliki hanya satu unit usaha dan tidak jelasnya koordinasi antara 

Desa dan BUMDes dalam hal pembahagian SHU antara Desa dengan 

BUMDes Sei.Beras-beras tersebut.  

2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes adalah kurangnya 

sosialisasi kepada msyarakat, kurangnya ketrsediaan SDM yang 

memadai, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang 

ditetapkan BUMDes,  konsep pembangunan desa yang dipahami hanya 

sebatas pembagunan fisik, serta terdapat badan usaha lain sejenis 

BUMDes yang sudah terlebih dahulu berdiri. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 

beberapa saran untuk dijadikan bahan masukan pada pemerintahan desa dan 

penglola BUMDes sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes agar 

memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menunjang berkembangnya 

BUMDes yang dikelola. 
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2. Pemerintah desa Rimpian diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada 

masyarakat agar ikut berpartisipasi di BUMDes. 

3. BUMDes diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat didesa itu sendiri. 

4. BUMDes diharapkan bisa terus meningkatkan pendapatan asli desa dan 

meningkatkan perekonomian masyarakat desa kedepannya. 

5. BUMDes harus mampu membaca peluang agar terbukanya unit usaha 

yang mendatangkan banyak keuntungan sehingga dapat membantu 

peningkatan PADes. 

6. Pemerintah desa harus meningkatkan lagi pelayanan terhadap masyarakat 

dan lebih tegas lagi dalam menghadapi masyarakat yang tidak taat aturan ( 

menunggak) pada BUMDes. 

 

 

 

 

 


