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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Peran BUMDes Berkah Bersama dalam pemberdayaan ekonomi Desa Tanjung 

Berulak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa (PAD) dengan mengoptimalkan sumber penghasilan bagi dana 

desa, pengembangan ekonomi yaitu pada (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, 

perdagangan, jasa dan usaha mikro), memberikan dana simpan pinjaman dan perkreditan 

pada masyarakat, memberikan bimbingan teknis serta wadah dalam menggerakkan 

kesadaran masyarakat terhadap peluang pemberdayaan masyarakat, mengadakan 

Musyawarah Desa dan Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) sekaligus pemberian 

dana sosial dan dana desa. 

Semua terbukti dengan kegiatan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), 

Pengembangan ekonomi, simpan pinjam, perkreditan, bimbingan teknis, musyawarah 

desa sekaligus kegiatan bantuan dana sosial dan dana desa yang telah dilakukan BUMDes 

Berkah Bersama kepada masyarakat dan desa melalui program yang telah dijalankan dan 

ditujukan terhadap pemberdayaan ekonomi. Salah satu peran BUMDes yang sangat 

menonjol adalah simpan pinjam, karena dengan adanya pinjaman modal maka 

masyarakat mampu meningkatkan produktifitas bidang usahanya baik secara kualitas 

maupun kuantitas sehingga meningkatkan pendapatan hasil usahanya.  Program-program 

yang dibuat oleh BUMDes  bertujuan agar masyarakat yang tergolong rumah tangga 

miskin mampu meningkatkan pendapatan keluarganya dan mengembangkan usahanya, 
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serta menggali potensi desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes juga 

membuat program-program baru guna memenuhi dan menanggulangi permasalahan 

ekonomi yang ada di masyarakat. 

Faktor-faktor kendala yang sering muncul dalam proses pemberdayaan 

masyarakat bidang ekonomi diantaranya adalah masalah tunggakan masyarakat yang 

disebabkan tidak stabilnya pendapatan masyarakat, diantaranya yaitu dibidang pertanian, 

perikanan, peternakan, dan musiman. Selain itu kurangnya antusiasme masyarakat dalam 

mengikuti program BUMDes. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang penulis telah kemukakan diatas, 

maka penulis mencoba memberi beberapa saran maupun masukan yang berkaitan dengan 

masalah yang penulis angkat, hal ini tentunya sesuai dengan kemampuan penulis, 

diantaranya yaitu: 

1. BUMDes agar mempercepat dan memperjelas program-program pemberdayaan 

masyarakat untuk menanggulangi masalah perekonomian yang masyarakat alami saat 

ini, dan juga guna meningkatkan pendapatan asli desa. 

2. Masyarakat agar lebih mampu bekerja sama dan lebih antusias dengan adanya 

program pemerintah yang menyediakan kesempatan kepada masyarakat guna 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

 


