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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi 

Program Jalin Matra PK2 dalam pemberdayaan ekonomi keluarga di Desa 

Bangoan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Program Jalin Matra PK2 dalam pemberdayaan ekonomi 

keluarga di Desa Bangoan dilaksanakan melalui berbagai tahap, dimulai 

dari kegiatan sosialisasi di provinsi dan kabupaten, kegiatan pra rembug 

warga dan rembug warga, kegiatan identifikasi potensi desa, klarifikasi 

dan klasifikasi RTS dengan memastikan keberadaan RTS secara 

langsung kemudian disurvei berdasarkan usia produktif dan non 

produktif, setelah itu tahap pembentukan kelompok masyarakat, di Desa 

Bangoan pembentukannya dibagi berdasarkan dusun tempat tinggal RTS. 

Kemudian tahap bimbingan teknis penyusunan rencana usaha pokmas, 

verifikasi RTS dan penilaian kelayakan usaha guna menentukan siapa 

yang berhak menerima bantuan, diperoleh 16 RTS yang sesuai dengan 

penyaringan tersebut, lalu tahap penilaian kelayakan usaha BUMDesa, 

pengajuan pencairan dana bantuan keuangan khusus, realisasi pinjaman, 

pengelolaan pinjaman, realisasi dan pengelolaan usaha BUMDesa, 

bimbingan teknis pengelolaan usaha, pertanggungjawaban dan yang 

terakhir tahap pengelolaan dan pelestarian program. 
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2. Dampak positif dari Program Jalin Matra PK2 yang ada di Desa Bangoan 

adalah para RTS mendapatkan bantuan modal guna memulai usaha 

ataupun mengembangkan usaha yang telah dirintis, meningkatkan 

pendapatan keluarga, memberdayakan usaha ekonomi keluarga dan 

perubahan pola hidup masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah 

memunculkan kecemburuan sosial di masyarakat antara penerima 

bantuan dan yang tidak menerima bantuan. 

1. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 di Desa 

Bangoan antara lain kurangnya inovasi kreatifitas warga dalam 

mengembangkan usahanya agar berdaya saing tinggi. Dari kendala 

tersebut solusinya adalah dilakukannya pelatihan atau penyuluhan 

tentang kewirausahaan bagi RTS. Kendala selanjutnya adalah terkait 

pengembalian dana ke BUMDesa setiap bulannya, kadang RTS lupa 

untuk mencicil pinjaman tersebut, atau kadang-kadang belum membayar 

beberapa bulan karena masalah yang lain. Dari permasalahan tersebut 

tentu juga diterapkan solusi untuk mengatasinya seperti pemberitahuan 

lewat ketua Pokmas atau teguran secara langsung oleh pengurus 

BUMDesa bagi RTS yang belum membayar cicilan beberapa bulan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

Hendaknya pemerintah memperhatikan usaha-usaha kecil masyarakat 

bawah, dan juga terus konsisten dalam melaksanakan program-program 
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pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat agar terhindar dari jurang kemiskinan. 

2. Bagi BUMDesa 

BUMDesa hendaknya harus lebih giat melakukan pendampingan kepada 

RTS, serta pembinaan-pembinaan yang dilakukan BUMDesa dapat terus 

dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga usaha RTS bisa bersaing 

dipasaran dan mampu mengembangkan usahanya serta meningkatkan 

pendapatan keluarga. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi 

perpustakaan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan datang selain 

jurnal dan buku yang sudah ada. Bagi pihak akademik diharapkan 

mampu mengembangkan konsep pemberdayaan ekonomi keluarga yang 

lebih luas khususnya pelaksanaan Program Jalin Matra Penanggulangan 

Kerentanan Kemiskinan (PK2) di desa sehingga dalam pelaksanaannya 

bisa benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada di desa sesuai indikator 

keberhasilan program Jalin Matra PK2. 

4. Bagi Rumah Tangga Sasaran 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan masyarakat 

khususnya Rumah Tangga Sasaran (RTS) agar pelaksanaan program di 

desanya dapat berjalan lancar, dan memberikan dampak yang lebih baik 
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bagi kesejahteraan RTS. Serta hendaknya masyarakat harus selalu 

mengembangkan sikap kewirausahaan yang tinggi agar dapat 

mengembangkan usaha yang dijalankan. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan 

untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang ekonomi 

khususnya Jalin Matra PK2. Serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini di lembaga lainnya dan 

menggunakan fokus penelitian yang lebih banyak dan variatif. 


