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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dijelaskan pada hasil penelitian, berbagai 

informasi dan data-data yang diperoleh baik dari wawancara, serta hasil 

observasi. Kemudian dari informasi dan data-data tersebut penulis jadikan 

sebagai landasan untuk menilai serta menyimpulkan penelitian ini tentang 

analsisis Pemanfaatan Tanah Kas desa Di kenegerian Kuntu Kecamatan 

kampar kiri. Pemanfaatan dilakukan secara swakelola, sewa dan kerjasama 

pemanfaatan. Setelah disimpulkan secara keseluruhan berada dalam kategori 

cukup baik. Pemanfaatan Tanah kas desa DiKenegerian Kuntu Kecamatan 

Kampar Kiri berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Adapun beberapa 

catatan yng harus diperhatikan di antaranya: 

a. Swakelola  

1. Adanya tanah desa yang dilepas hak dan kewajiban nya kepada pihak 

lain, padahal dalam peraturan nya tidak boleh melepaskan 

kepemilikan tanah desa melainkan utuk kepentingan umum. 

b. Sewa 

1. Jangka waktu penyewaan yang tidak sesuai dengan ketentuan, 

sehingga masyarakat lain yang telah mengajukan permohonan 

penyewaan tidak dapat mengelola. 

2. Pembayaran uang sewa yang sering menunggak diberikan sanksi. 



 60 

c. Kerjasama Pemanfaaatan  

1. Penetapan mitra kerjasaama yang tidak sesuai dengan prosedur 

pemanfaatan, sehingga pelaksanaan ketentuan-ketentuan tentang 

kerjasama tidak berjalan dengan baik. 

2. Jangka waktu pemanfaatan yang terlalu lama sehingga tidak 

memberikan kesempatan bagi masyarakat yang akan mengelola tanah 

kas desa. 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil nilai-nilai yang dilakukan, maka untuk kemajuan 

bersama perlu memberikan saran sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah desa diharapkan dapat/ menambah luas tanah desa. 

Agar lebih banyak lagi pemanfaatan mengelola tanah desa, dapat 

membantu perekonomian masyarakat dan pendapatan desa. 

2. Kepada pemanfaatan agar mematuhi segala kewajiban serta tanggung 

jawab sebagai anggota pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa. 

3. Masyarakat desa juga diharap kan mampu melakukan pengawasan dan 

memperhatikan serta menjaga tanah kas desa yang ada, sehingga dapat 

mencegah penyelewengan-penyelewengan, seperti pelepasan hak 

kepemilikan tanah desa yang tidak memberikan keuntungan bagi desa. 

4. Agar pelaksanaan pengeloaan tanah kas desa Dikenegerian Kuntu dapat 

berjalan dengan baik maka ketentuan-ketentuan yang ditetapkan lebih 

disosialisasikan. 

 


