
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Terdapat lima hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan prinsip transparansi pada BUMDes Tirta Mandiri telah 

dilaksanakan dengan baik. Dari ketiga indikator transparansi, seluruhnya 

dinilai baik oleh 30 responden dari stakeholder. Adapun penerapan prinsip 

transparansi dapat mendorong BUMDes Tirta Mandiri untuk dapat menjadi 

BUMDes yang berkelanjutan. Adapun penerapan prinsip transparansi dapat 

membangun sensitivitas BUMDes terhadap lingkungan yaitu 

perkembangan IPTEK dibuktikan dengan penggunaan media daring 

Whatsapp untuk mempermudah aksesibilitas informasi. Penerapan prinsip 

ini juga dapatmendorong BUMDes untuk memiliki citra positif di mata 

investor, pemerintah desa ataupun masyarakat dibuktikan dengan pendapat 

investor selaku informan yang memuji transparansi yang dimiliki oleh 

pengelola BUMDes Tirta mandiri. 

2. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat diturunkan sebagai tiga hal yaitu 

pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes terhadap pemilik perusahaan 

dan pemodal, penetapan standar ukuran atau target pendapatan, dan 

pengungkapan status secara berkala. Pertanggungjawaban pengelola 



BUMDes Tirta Mandiri telah dinilai baik oleh stakeholder. 

Pertanggungjawaban pengelola BUMDes Tirta Mandiri salah satunya 

dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang kemudian 

disidangkan pada akhir tahun atau tutup buku. BUMDes Tirta Mandiri juga 

telah menetapkan target pendapatan yang sebelumnya dirapatkan pada 

pergantian tahun. Pembuatan target pendapatan BUMDes Tirta Mandiri 

telah dinilai baik oleh stakeholder. Yang ketiga adalah pengungkapan status 

secara berkala. Pengungkapan status secara berkala telah dilaksanakan 

BUMDes Tirta Mandiri dan dinilai positif oleh stakeholder yang mengikuti 

survei eksploratif. Pengungkapan status secara berkala dilaksanakan tidak 

langsung menuju investor namun melewati BP atau badan pengawas 

sehingga dapat berjalan secara effisien. 

3. Penerapan prinsip responsibilitas dalam penelitian ini diturunkan dalam tiga 

hal yaitu kepatuhan BUMDes terhadap hukum dan peraturan, tanggung 

jawab BUMDes terhadap masyarakat dan lingkungan, dan citra positif 

BUMDes di mata stakeholder. Dari hasil penelitian, jawaban responden 

menyatakan bahwa kepatuhan BUMDes Tirta Mandiri terhadap hukum dan 

peraturan telah dilaksanakan dengan baik, wawancara kepada berbagai 

pihak juga menghasilkan data bahwa BUMDes Tirta Mandiri belum pernah 

terlibat suatu kasus hukum. BUMDes akan senantiasa patuh terhadap 

hukum selama memiliki lembaga kontrol yang kuat. Menurut survei 

eksploratif yang telah dilaksanakan, BUMDes Tirta Mandiri juga telah 

melaksanakan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan 



dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan penutupan biaya BPJS 

masyarakat. Pertanggungjawaban BUMDes terhadap masyarakat pada 

akhirnya akan memengaruhi indikator ketiga yakni citra positif BUMDes 

itu sendiri. BUMDes memiliki citra positif di mata stakeholder, dibuktikan 

dengan survei eksloratif yang telah dilaksanakan. 

4. Prinsip independensi memuat tiga turunan yakni kemandirian dalam 

mengambil keputusan, perlindungan dari intervensi pihak yang tidak 

berkepentingan, dan pertahanan dari pihak yang ingin mendominasi. Dari 

survei eksploratif yang telah dilaksanakan, kemandirian BUMDes dalam 

mengambil keputusan telah dilaksanakan dengan baik. hal tersebut dapat 

tercapai karena prinsip selanjutnya yaitu perlindungan dari intervensi pihak 

yang tidak berkepentingan. Perlindungan dari intervensi pihak yang tidak 

berkepentingan juga telah dilaksanakan dengan baik. Perlindungan terkuat 

untuk BUMDes didapat dari pemerintah desa yang memiliki otoritas dan 

kontrol yang kuat terhadap BUMDes, masyarakat melalui BUMDes di 

samping mengawasi juga menjadi perisai bagi BUMDes. Untuk pertahan 

diri dari pihak yang berusaha untuk mendominasi, responden menyatakan 

bahwa hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti dengan tidak 

adanya pihak yang mendominasi BUMDes. Perusahaan lokal telah diikat 

dengan MoU sehingga tidak ada perebutan sumber daya alam, pihak yang 

berkepentingan dengan BUMDes juga memiliki akses yang adil dan kontrol 

yang kuat baik langsung maupun tidak langsung kepada BUMDes. Dengan 



banyaknya pihak yang dilibatkan dalam BUMDes semakin sulit pula untuk 

mendominasi. 

5. Penerapan prinsip fairness dalam penelitian ini dibagi dalam 3 turunan 

yaitu, penyediaan informasi yang adil dan setara, perlakuan yang adil 

kepada investor, dan pemberian kesempatan yang setara kepada investor 

untuk memberikan pendapat. Ketiganya dinyatakan telah dilaksanakan 

dengan baik. Penyediaan informasi yang adil dilaksanakan sesuai dengan 

tata aturan yang berlaku baik melalui badan pengawas ataupun komisaris, 

kesetaraan dilaksanakan dengan pengungdangan seluruh investor pada 

rapat-rapat BUMDes. Wawancara kepada investor juga menghasilkan 

keterangan bahwa seluruh investor diperlakukan dengan adil dan setara 

sesuai dengan MoU yang telah ditetapkan. Dalam rapat pula, seluruh pihak 

yang hadir dapat memberikan opini dan saran kepada BUMDes dan 

Sekertaris BUMDes Tirta Mandiri menilai hal tersebut sebagai hal yang 

positif bagi perkembangan BUMDes. 

B. Saran 

Terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan kepada BUMDes Tirta 

Mandiri dan Pemerintah Desa Ponggok dalam kaitannya untuk mewujudkan 

BUMDes yang berkelanjutan. Adapun saran tersebut sebagai berikut: 

1. Peneliti menyarankan baik pemerintah desa ataupun pengelola BUMDes 

untuk memberi perhatian khusus terhadap hubungan antar investor. 

Walaupun sudah terikat MoU dan masing-masing investor tidak memiliki 

hubungan lebih dari sekadar menularkan informasi berkaitan dengan 



BUMDes, kedekatan hubungan antar investor dapat memajukan iklim 

ekonomi di Desa Ponggok pada jangka panjang. Kedekatan hubungan antar 

investor dapat menjadi salah satu pintu terbentuknya kerja sama dibidang 

usaha lain yang pada akhirnya menambah produk domestik bruto bagi Desa 

Ponggok. 

2. Dipisahkannya BUMDes dari semua hal yang berkaitan dengan kepentingan 

politis suatu pihak yang ada di desa. Saran ini muncul mengingat pemilihan 

kepala desa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu dekat. BUMDes 

sebagai motor utama penggerak ekonomi desa sejatinya dapat mengambil 

peran sebagai sektor swasta dalam tata konsep good governance. Untuk itu, 

BUMDes terlebih dahulu harus terbebas dari berbagai kepentingan politik 

yang dapat mengintervensi atau bahkan menguasai BUMDes. Salah satu 

cara untuk mewujudkannya adalah dengan memanfaatkan forum 

musyawarah desa. Di dalam musyawarah desa dapat diterbitkan 

kesepakatan bersama agar BUMDes tidak dilibatkan dalam segala aktivitas 

politis desa. 


