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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga melalui 

program Jalin Matra PFK di Desa Bukur, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Jalin Matra PFK di Desa bukur 

dengan berbagai tahapan pemberdayaan, yaitu mulai dari tahap awal 

program dengan memberikan sosialisasi mengenai program PFK dari 

kabupaten,dilanjutkan sosialisasi pra rembug warga yang bertujuan untuk 

mempersiapkan rembug warga dengan agenda pembentukan sekretariat 

desa dan 2 pendamping desa yang akan membantu memberdayakan para 

janda (KRTP). Tahapan berikutnya melakukan identifikasi keperluan 

KRTP untuk menjalankan usahanya yang diwadahi dalam kegiatan 

rembug warga dengan menghasilkan 22 RTS yang dinyatakan layak dan 

6RTS dinyatakan tidak layak dikarenakan sudah membaik secara ekonomi 

dan sudah meninggal, selanjutnya dilakukan rembug pokmas untuk 

mendalami rincian kebutuhan KRTP  yang jenis usahanya adalah 

pengrajin keset, warung makanan, toko prancangan dan ternak kambing  

dan terbentuk 2 pokmas. Setelah penentuan jenis usaha,dilakukan realisasi 

rencana usaha yaitu pembelanjaan barang oleh KRTP didampingi 

pendamping desa yang penyerahannya dilakukan di Balai Desa Bukur. 
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Selanjutnya, KRTP akan didampingi dan dipantau oleh pendamping guna 

melihat keberlangsungan usaha yang mereka jalankan, agar usaha KRTP 

terus semakin berkembang pasca bantuan dari Jalin Matra PK2, mereka 

dibantu dalam hal memasarkan produk mereka melalui web yakni web 

jarik lurik (jaringan retail kelompok usaha sedulur cilik) atau mother care 

Jaim yang telah disediakan oleh pendamping kabupaten. 

2. Dampak dari program Jalin Matra PFK yang ada di Desa Bukur adalah 

rumah tangga sasaran KRTP yang mendapat bantuan berupa barang modal 

menjadikan mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan juga mereka 

yang belum memiliki usaha dapat memulai usaha dari bantuan Jalin Matra 

PFK tersebut, dari hal tersebut para KRTP akan dapat menghasilkan 

pendapatan mereka sendiri dan hal tersebut menjadikan mereka menjadi 

mandiri secara ekonomi.  

B. Saran 

Peneliti memberikan beberapa saran bagi pihak-pihak yang terkait, 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Lembaga 

Hendaknya melakukan pendalaman yang lebih dalam terhadap kebutuhan, 

kemampuan dan kemauan KRTP sasaran dalam melaksanakan usaha yang 

akan dijalankan sehingga ketika program selesai bantuan yang diterimakan 

kepada KRTP tidak akan hilang atau dijual. Waktu pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dirasa sangat dekat jaraknya 
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dengan realisasi bantuan, seharusnya monitoring dan evaluasi dilakukan 

satu tahun pasca realisasi bantuan. 

2. Bagi akademisi 

Topik dan pembahasan yang di paparkan dapat menimbulkan rasa 

keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan yang lebih mendalan 

sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal. 

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. 

4. Bagi KRTP Sasaran 

KRTP sasaran harus memanfaatkan dan mengoptimalkan bantuan program 

Jalin Matra PFK yang bertujuan meningkatkan perekonomian rumah 

tangganya dan juga masyarakat sekitarnya. Diharapkan setelah program 

selesai, dengan modal yang telah diterimakan tersebut KRTP mampu 

menjalankan, mengelola dan mengembangkan usahanya secara mandiri. 

 

 

 

 

 

 


