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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka pada bab ini peneliti akan memberikan suatu kesimpulan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tambusai Timur Kecamatan 

Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 

Dari segi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Amanah di Desa 

Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu belum terkelola 

dengan baik, dalam perencanaan BUMDesa Amanah telah berdiri berdasarkan 

musyawarah Desa namun dalam membuat perencanaan dalam pengelolaan potesi 

Desa pengurus BUMDesa hanya membuat perencanaan berdasarkan dari teori 

tanpa melakukan peninjauan terlebih dahulu terhadap perencananaan tersebut. 

Dalam pengorganisasian BUMDesa Amanah telah berdasarkan Peraturan Desa, 

keputusan kepala Desa,  dan telah menyusun struktur organisasi dan disertai 

dengan pembagian tugas pokok dan fungsi yang telah di atur dalam Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Amanah. Dalam pelaksanaan 

Amanah belum menjalankan unit usaha sesuai dengan potensi Desa, belum 

menjalankan usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan usaha yang 

dijalankan belum memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa (PADes) 

Tambusai Timur. Dalam pengendalian dalam BUMDesa Amanah Pemerintah 

Desa telah melakukan pengawasan tehadap BUMDesa Amanah namun pengurus  

belum menyerahkan laporan kepada komisaris dan pengawas untuk setiap 
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bulannya dan belum pernah diadakannya musyawarah Desa untuk membahas 

pengelolaan potensi Desa. 

 

6.2  Saran  

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai perubahan 

terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Pada Pengelolaan Desa Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDesa) Amanah di Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu, antara lain adalah:  

1. Dalam kepemimpinan kepala desa seharusnya kepala desa lebih resfek, 

peduli, terhadap masyarakat desa yang sedang dia pimpin, karena itu 

sangat berpengaruh kepada masyarakat karena masyarakat sangat 

membutuhkan peran seorang pemimpin yang melakukan inovasi atau 

perubahan agar desa lebih maju kedepannya itulah sebabnya sangat 

pentingnya peran kepala desa ini, saya berharap semoga desa Tambusai 

Timur ini bisa lebih maju kedepannya. 

2. Dalam membuat perencanaan kedepannya BUMDesa Amanah diharapkan 

memperhatikan segala potensi yang ada di Desa Tambusai Timur agar 

usaha yang jalankan sesuai dengan potensi Desa Tambusai Timur dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan melihat potensi yang ada di 

Desa Tambusai Timur maka usaha yang baik untuk di olah oleh 

BUMDesa Amanah adalah: 

a. Renting atau penyewaan, dimana dengan melihat penduduk yang 

sebagian besar petani maka BUMDesa dapat menjalankan usaha 

penyewaan traktor kepada petani, dikala musim tanam permintaan 
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akan traktor pasti tinggi, sehingga BUMDesa hadir menyewakan 

traktor kepada petani dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan 

bisa dibayar setelah panen.  

b. Perdagangan Produk Hasil Olahan, dimana BUMDesa membantu dan 

mempermudah masyarakat dalam memasarkan produk usahanya 

dengan bertindak sebagai penampung dan menjual produk hasil 

perikanan,  pertanian dan perkebunan. BUMDesa dapat bekerja sama 

dengan institusi swasta atau pemerintah untuk menyambungkan hasil 

produk usaha mikro masyarakat kepada pasar luas.  

3. Perlunya bimbingan teknis bagi sumber daya manusia pengelola 

BUMDesa Amanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan dan 

Kabupaten. 

4. Seharusnya BUMDesa Amanah bisa mengelola unit usaha lebih dari satu, 

karna itu bisa membantu kemajuan Desa. 

5. Perlunya dukungan dari pihak ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi 

Kemasyarakatan atau perusahaan). 

6. dalam menjalankan konteks usaha pengurus hendaknya jangan 

mendahulukan keluarga sehingga usaha yang dijalankan dapat 

berkembang dan menjangkau seluruh masyarakat. 

 

 


