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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian selama berada di Desa Pacet, bahwasannya 

kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa masih 

belum bisa dikatakan meningkat. Hal ini terlihat dari adanya wabah COVID-19, 

sehingga peningkatan pendapatan desa dikatakan tidak adanya peningkatan hasil 

aset desa di tahun ini, tetapi dari dampak tidak meningkatnya hasil aset desa 

bukan berarti Pendapatan Hasil Aset Desa Pacet dikatakan rugi karena dari 

anggaran semula yang dari desa tidak ada turunnya nominal dari anggaran semula, 

dan bisa dikatan anggaran tetap. 

Maka dari itu dari hasil Analisis yang diperoleh oleh peneliti dalam 

pencapain tujuan aparatur harus mempunyai misi yang jelas dari pembangunan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja desa bagi desa BUMDES Pacet 

bisa di ukur dari hasil anggaran yang masuk dari aset desa pertahun yang dilihat 

dari jangka pendek serta menengah dengan adanya hasil pengelolaan hasil tanah 

kas desa 230.600.000,00, untuk jangka menengahnnya dari pasar desa serta 

tempat pemandiaan umum yaitu sebanyak 229.220.000,00, dari data tersebut 

adalah sebuah standart penghasilan PADes yang masuk dalam jangka 

pertahunnya. 



65 
 

Keberhasilan atau tidaknya peningkatan pendapatan asli desa ini tidak 

terlepas dari peran pemerintah desanya untuk mengatur dengan baik aset-aset dan 

potensi desa yang mereka miliki. Selain itu, kebijkakan pemerintah desa dalam 

memajukan kinerja desa bagi BUMDES perekonomian desanya juga menjadi 

kunci keberhasilan desa tersebut dalam mengelola potensi desanya. Maka dalam 

hal ini antara pemerintah desa dan masyarakat saling berkontribusi dalam usaha 

meningkatkan pendapatan asli desa. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan kesimpulan yang 

tgelah diperoleh, maka peneliti mencoba memberikan saran: 

1. Kepada pihak pemerintah desa Pacet, diharapkan agar lebih meningkatkan 

lagi kinerjanya dalam usaha meningkatkan pendapatan asli desa supaya 

menjadikan desa pacet tersebut sukses dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa. 

2. Kepada pihak masyarakat, diharapkan agar masyarakat dapat berpartisipasi 

dengan aktif terhadap setiap kebijakan yang telah diupayakan oleh 

pemerintah, sehingga bukan hanya pemerintah saja yang berperan 

mengembangkan atau meningkatkan sumber pendapatan asli desa, melainkan 

semua unsur yang ada didalamnya. 

 


