BAB V
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang sudah dikemukakan, maka penulis
dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berkut :
Pengelolaan dana BUMDes Anggrek didesa Baringin B telah sesuai
dengan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan dengan melalui
tahap :
a. Tahap perencanaan tidak hanya pemerintah dan aparat desa saja
namun masyarakat dilibatkan dan hasil dari perencanaan tersebut
menjadi pedoman penyelenggaraan dalam pengelolaan dari
BUMDes Anggrek, maka tercapainya pemahaman program.
b. Proses penganggaran sesuai dengan AD dan ART dana yang telah
dikucurkan semaksimal mungkin digunakan untuk membangun
suatu usaha yang sesuai dengan potensi desa dan mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat desa dan terlaksana dalam kurun
waktu satu tahun, sesuai dengan ukuran efektivitas dalam tahap
ketepatan waktu.
c. Pelaksanaan unit usaha yang pembiayaannya bersumber dari modal
BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh tim BUMDes,
dalam pelaksanaan program-programnya dibutuhkan kejelasan dan
keterbukaan kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata
terlaksananya program yaitu berhasil berdirinya unit usaha.
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d. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa bisa memantau
jalannya program dengan baik dan kegiatan dilakukan secara
fungsional, sehingga program berjalan tepat sasaran.
e. Pelaporan dilakukan secara periodik yaitu dalam kurun waktu satu
tahun sekali dalam forum MUSDes, bersifat keterbukaan
menghadirkan masyarakat, melaporkan kegiatan BUMDes yang
telah dijalankan baik itu dari pelaporan keuntungan, kerugian dan
masalah serta kendala yang dijalankan, dengan bentuk laporan
yang mudah dipahami masyarakat dapat dipertanggung jawabkan
sesuai dengan peraturan desa Baringin B nomor 02 tahun 2016.
Selain itu melihat ukuran efektivitas pengelolaan

B. Saran
Melalui tulisan ini, ada beberapa hal yang dapat saya rekomendasikan
kepada pemerintah desa dan organisasi program BUMDes Anggrek desa
Baringin B Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin :
1. Bagi Pihak Pengelola
a. Lebih menertibkan pembayaran iuran pada unit usaha gapoktan
dan simpan pinjam dana bergulir.
b. Terus membuat program kerja yang dapat menggunakan
potensi desa agar desa bisa terus berkembang.
2. Bagi Peniliti Selanjutnya
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a. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk bahan perbandingan
dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan
untuk lebih memperbadalam penelitian selanjutnya.

