BAB V
PENUTUP
5.2.Kesimpulan
Berdasarkan penelitian di kantor kepala desa pacet yang tepatnya
membahas tentang pendapatan asli desa yang di tujukan di Griya Kuliner
Bunderan Pacet sudah dilaksanakan dengan baik hal ini dapat di lihat dari
teori Everrt M. Rogers ada 5 point yaitu Pertama Keuntungan relatif
berada pada :
1. keunggulan sehingga dengan adanya pembangunan Griya Kuliner
Pacet

keunggulan

relatif

sejauhmana

inovasi

di

anggap

menguntungkan bagi penerimanya. Dan dari peneilitian yang sudah di
jawab bahwasannya di griaku sangat menguntungkan di karenakan di
sana sitem pengelolaan benar-benar tertata dan yang mengelola itu
semua adalah TIM 9 yang di berikan mandat untuk mengelola griaku
dan itu pun mulai dari awal di bangunnya griaku sudah di serahkan
kepala desa kepada pengelola Dan bisa meningkatkan pendapatan
APBDes.
2. Kompatibilitas Menurut teori yang digunakan oleh peneliti sangat
berhubungan sekali

dan sama seperti yang dikatan oleh Kaur

Keuangan Desa Pacet di karenakan griya kuliner bunderan sudah
dapat menambah pendapatan asli desa dan meningkatkan perdagangan
didesa pacet Berdasarkan Undang-Undang Bupati Mojokerto atas
peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017 tentang sistem dan prosedur
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Pengelolaan Keuangan Desa.dan di peraturan mentri dalam negeri
nomor 114 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan dalam
pasal 2 tentang pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan
kabupaten/kota, pembangunan desa sebagaimana di maksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan seluruh
masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan masyarakat
desa

berhak

melakukan

pemantauan

terhadap

pelaksanaan

pembangunan desa.
3. kompleksitas Teori yang di gunakan Everrt M Rogerss sangat penting
di gunakan oleh semua pedagang meskipun itu diluar BUMDes karena
suatu inovasi bisa di pahami atau digunakan apa tidak oleh masyarakat
di karenakan sebelum merencanakan pembangunan pedagang ataupun
masyarakat harus mengerti sebuh kegunaan dari bangunan itu sendiri,
dan di Gria Kuliner Bunderan masyarakat sekitar sudah mengenal
kegunaan banguna BUMDes tersebut dan masyarakat pacet sudah
dapat menjalankan usaha di desanya tanpa ada pesaing dari luar
desanya dan Gria Kuliner Bunderan memiliki tempat yang sangat
strategis untuk berjualan.
4. Kemampuan Diuji cobakan Menurut teori yang di gunakan disini
sangat perlu karena pedagang harus mengenalkan dagangannya.dan di
gria kuliner bunderan ada masa percobaan namun hanya dari lapak
dan pengelola saja kalau dari dinas pelatihan belum ada.

90

5. Kemampuan Untuk Diamati Di teori Everrt M Rogerss sangat
tejabarkan di Gria Kuliner Bunderan Pacet sudah dapat mengenalkan
BUMDes desa pacet dan mempublikasikan kepada masyarakat dengan
memperdagangkan makanan dan minuman yang menjadi ciri khas dari
pacet.
5.2.Saran
Saran yang dapat diajukan berdasarkan kesimpulan di atas adalah
sebagai berikut :
1. Desa pacet harus bisa mengembangngkan kembali BUMDes yang
akan datang dan memepertahankan icon BUMDes yang menggulkan
desa pacet sebagai desa wisata untuk pemerintah desa agar
kedepanya melaksanakan pembangunan lantai 2 di harapkan menjadi
fasilitator kerjasama antara griya kuliner pacet dengan semua kuliner
yang ada di pacet
2. Untuk Griya Kuliner Bunderan tetap mempertahankan pengelolaan
yang di kelola agar semakin bertambah maju dan semakin di kenal
banyak pengunjung,dan menambah fasilitas ( dalam bentuk colokan
listrik, wifi, keberishan toilet )

di GRIAKU agar pengunjung

semakin meningkat, dan memiliki ciri khas tersendiri
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