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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran badan 

keswadayaan masyarakat mugi lestari di desa Sumberejo Wetan, maka 

peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Progam Badan Keswadayaan Masyarakat Mugi Lestari Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Sumberejo Wetan 

Progam penanggulangan kemiskinan yang digunakan BKM Mugi 

Lestari  adalah progam Tri Daya yang meliputi bidang sosial, bidang 

ekonomi dan bidang lingkungan yang dilaksanakan oleh unit pengelola 

masing-masing. Dalam bidang sosial yang dijalankan UPS, BKM 

mengadakan progam-progam pelatihan ketrampilan seperti pembuatan 

keset, progam kambing bergulir, progam pasar murah. Dalam bidang 

ekonomi yang dijalankan UPK, BKM Mugi Lestari mengadakan 

progam ekonomi bergulir. Dalam bidang lingkungan yang dijalankan 

UPL, BKM Mugi Lestari mengadakan progam bantuan pembuatan WC, 

rehab atap rumah, bersih lingkungan, dan pavingisasi. 
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2. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Mugi Lestari Dalam 

Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sumberejo Wetan 

Peran BKM Mugi Lestari dalam menanggulangi kemiskinan adalah 

sebagai roda penggerak atau pelaksana dari progam-progam yang telah 

disusun yaitu dengan cara memonitor dan mengontrol proses 

penanggulangan kemiskinan, memfasilitasi dalam progam 

pembelajaran pelatihan, memberi keputusan untuk penanggulangan 

kemiskinan yang dilakukan oleh UPK, UPS, UPL, mengawasi 

pemanfaatan dana bantuan yang diberikan BKM terhadap masyarakat, 

membuat jaringan kerjasama dengan menggali potensi sumber daya 

yang ada bersama masyarakat, menumbuhkan berbagai kegiatan 

pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan 

kesejahteraan, membangun transparasi dalam proses penanggulangan 

kemiskinan.  

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan, peneliti mengemukakan 

sran sebagai berikut: 

1. Bagi BKM Mugi Lestari 

Dari hasil penelitian diharapkan BKM Mugi Lestari dapat 

meningkatkan penanggulangan kemiskinan tidak hanya dengan 

langsung membantu dan mengadakan pelatihan saja. Akan tetapi juga 

mendekati serta mengenal karakter sasaran penanggulangan 
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kemiskinan, agar bantuan tepat sasaran dan masyarakat bisa lebih 

mandiri dalam menanggulangi kemiskinan, tidak hanya mengharapkan 

pada bantuan BKM Mugi Lestari saja. 

2. Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah 

wawasan atau bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkuliahan 

yang membahah tentang kemiskinan khusunya, dan dapat dijadikan 

pembahasan dalam masalah ekonomi pembangunan umumnya. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa lebih mengembangkan 

tentang BKM dalam penanggulangan kemiskinan. Dan penelitian ini 

juga dapat dijadikan tambahan refrensi bagi penelitian selanjutnya agar 

penelitian tentang BKM bisa lebih berkembang.



 
 

 
 

 


