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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Dari penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program 

Jalin Matra dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sangatn Miskin di 

Kabupaten Tulungagung, peneliti menarik beberapa kesimpulan, adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program Jalin Matra dalam 

Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sangatn Miskin di Kabupaten 

Tulungagung adalah sebagai berikut : 

 Jalin Matra Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin memberikan 

pemberdayaan kepada masyarakat desa guna untuk meningkatkan perekonomian 

rumah tangga miskin dengan  bantuan berbentuk barang  untuk mengembangkan 

usaha kepada RTSM yang dibantu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Bantuan program Jalin Matra BRTSM merupakan program bantuan pemberdayaan 

ekonomi dari Pemerintah Jawa Timur yan dananya langsung diberikan kepada RTSM 

melalui Pemerintah Desa untuk dikelola untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat 

dengan cara memberikan bantuan berupa barang untuk modal usaha yang mana sudah 

ditentukan dari data Jawa Timur. Program Pemberdayaan melalui dana Jalin Matra 

BRTSM bentuk usaha yang dijalankan oleh RTS adalah berbeda-beda sesuai 

keinginan RTSM serta potensi yang ada di desa mereka. Untuk usaha yang 
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dikembangkan melalui Jalin Matra BRTSM di Desa Pandansari ada tiga jenis usaha 

yakni usaha ternak kambing, toko perancangan, dan pembuatan batu bata 

2. Kendala yang Terjadi di Lapangan dalam Menerapkan Program Jalin Matra 

BRTSM di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: 

Kendala yang terjadi dilapangan itu  yang pertama  mengarah ke materi, yang 

di maksut disini yaitu dana yang di berikan oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp 

1.500.000,00 untuk satu kali saja, tidak berkelanjutan, sehingga dana sebesar itu 

sangat minim untuk pengembangan usaha. Untuk kendala berikutnya hambatan untuk 

pemerintah desa salah satunya yaitu kecemburuan sosial antara masyarakat yang 

mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan, sebab yang tidak mendapat 

bantuan mereka merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak mendapat bantuan. 

3. Solusi dalam Menghadapi Kendala yang Terjadi di Lapangan dalam Menerapkan 

Program Jalin Matra BRTSM di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut: 

 Pemanfaatkan dana harus di laksanakan  dengan baik dan benar, tujuannya 

agar dengan dana sebesar Rp 1.500.000 itu dapat bermanfaat khususnya untuk 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa yang berimbas untuk mengurangi 

tingkat kemiskinan di desa. Solusi selanjutnya terkait kecemburuan sosial masyarakat 

sebagai pemerintah desa apabila ada protes dari warga terkait kecemburuan sosisal 

harus di jelaskan dan di beri pengertian tentang program bantuan ini, atau paling tidak 

setiap bantuan yang di berikan kepada warga di lakukan sosialisasi terlebih dahulu, 

harapannya agar tidak terjadi simpang siur berita yang mengakibatkan kesalah 

pahaman. 
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B. Saran 

 Peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang terkait, adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah hendaknya memperhatikan usaha-usaha kecil yang dilakukan 

masyarakat bawah melalui program-program pemberdayaan ekonomi yang 

berguna meningkatkan ekonomi masyarakat miskin. 

2. Bagi Rumah Tangga Sasaran 

Hendaknya masyarakat mengembangkan sikap produktifitas dan  kewirausahaan 

yang tinggi  agar dapat mengembangkan usaha yang dijalankan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dan dilanjutkan untuk penelitian 

selanjutnya agar penelitian ini tidak menjadi satu-satunya rujukan dalam suatu 

kajian. 

 


