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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai “Peranan Badan Usaha Milik 

Desa Dalam Pengembangan Potensi Lokal Guna Meningkatkan 

Perekonomian Masyarakat Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban 

Kabupaten Tulungagung”: 

1. Peran BUMDes Legi melalui pengembangan potensi lokal guna 

meningkatkan perekonomian masyarakat desa kalidawe Kecamatan 

Pucanglaban Kabupaten Tulungagun adalah: 

a. Menggali potensi lokal untuk mendirikan unit usaha. 

b. Mendirikan 3 unit usaha potensi lokal seperti: unit usaha ternak 

kambing, pendirian HIPAM dan pendirian unit usaha. 

c. Melakukan sosialisasi terkait program kerja BUMDes dan 

perkembangan BUMDes kepada masyarakat di setiap ada pertemuan 

kelompok beberapa bulan sekali untuk evaluasi lebih lanjut. 

d. Merancang strategi baru dalam mengembangkan BUMDes Gondang 

Legi sebagai salah satu cara pengembangan ekonomi masyarakat. 

2. Dengan adanya BUMDes Gondang Legi, masyarakat Desa Kalidawe 

telah mengalami kemajuan dari segi pola pikir masyarakat, 
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pemberdayaan, dan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan seperti: 

a. Kondisi sebelum adanya BUMDes Gondang Legi 

1) Minimnya peternak kambing 

2) Kesulitan air bersih 

3) Tanah kas Desa tidak dikelola dengan baik 

b. Kondisi setelah adanya BUMDes Gondang Legi: 

1) Peningkatan jumlah peternak kambing 

2) Pembangunan unit HIPAM sebagai cara mengatasi kesulitan air 

bersih 

3) Pengelolaan tanah kas desa menjadi objek wisata kampung 

petung 

3. Kendala yang dialami BUMDes Gondang Legi dalam meningkatkan 

potensi Desa Kalidawe terletak pada kurangnya modal untuk penanaman 

bambu petuk sebagai objek wisata, iklim cuaca kemarau yang 

mempengaruhi peternakan dan kerugian finansial tak terduga seperti 

kematian kambing kelompok program. 

4. Strategi yang digunakan dalam mengatasi kendala BUMDes Gondang 

Legi terwujud dalam hal evaluasi perbulan oleh kelompok ternak, 

penyuluhan menyeluruh, pendirian HIPAM dan penandatangan MoU 

untuk memperkecil kerugian peternakan. 
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B. Saran 

1. Bagi BUMDes Gondang Legi Desa Kalidawe  

BUMDes Gondang Legi diharapkan mampu mempertahankan  

pendampingan dan pembinaan usaha masyarakat yang ada di Desa 

Kalidawe, sehingga kesejahteraan masyarakat di Desa Kalidawe dapat 

meningkat. Jika usaha masyarakat yang ada di Desa Kalidawe terbina 

dengan baik maka diharapkan akan muncul lapangan pekerjaan baru 

yang mampu menyerap dan mengurangi pengangguran. Serta diharapkan 

untuk mengembangkan budidaya peternakan kambing agar menghasilkan 

potensi lokal. 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah 

perbendaharaan kepustakaan di IAIN Tulungagung sebagai referensi 

keilmuan mengenai peranan BUMDes dalam pengelolaan potensi lokal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan maupun kajian 

lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama sehingga dapat 

menyempurnakan hasil penelitian yang sudah penulis teliti. 


