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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dari awal 

penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan 

Simpan Pinjam (UEK-SP) Makmur Dalam Upaya Pengembalian Modal Pinjaman 

Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indrgiri Hulu, maka 

penulis mengambil Kesimpulan dan memberikan saran terhadap hasil penelitian 

sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian serta analisa yang peneliti lakukan mengenai 

Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-

SP) Makmur Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu yang dilihat dari 4 Kriteria Pelaksanaan yaitu (1) Pemihakan 

Kepentingan Masyarakat (2) Pemantapan Otonomi (3) Pendelegasian wewenang 

(4) Modal maka dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi 

Simpan Pinjam (UEK-SP) Makmur dalam Upaya Pengembalian Modal di 

Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu belum 

terlaksana sebagaimana mestinya. 

1. Dilihat dari indikator Pemihakan Kepentingan Masyarakat, Pelaksanaan 

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) belum 

terlaksana sesuai tujuan, karena setelah mendapatkan kesempatan dari 

Pemerintah untuk meminjam modal  menyebabkan kurangnya kesadaran 
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dari masyarakat Pengguna dana usaha untuk membantu mensukseskan 

dilihat dari indikator Agenda Kegiatan, Kesempatan dan Kebutuhan 

Masyarakat. Banyak usaha yang mogok ditengah jalan dikarenakan 

kurang mampunya mengelola dana yang diberikan UEK-SP dan 

Pengguna dana usaha hanya bekerja untuk diri sendiri dikarenakan modal 

tak seberapa dan usaha serta usaha yang tak seberapa pula. 

2. Dilihat dari indikator Pemantapan Otonomi belum efisien, dikarenakan 

belum terselenggaranya Pemantapan otonomi dari indikator daya saing 

bahwa kurangnya  dan belum mampunya meningkatkan kualitas dari 

jenis uasaha mereka masing-masing. 

3. Dilihat dari indikator  Pendelegasian wewenang belum sepenuhnya 

baik, terutama bagi Pengelola UEK-SP yang kurang cepat tanggap akan 

kebutuhan Pengguna Dana usaha dalam bentuk Pelayanan disebabkan 

oleh pengelola yang mempunyai pekerjaan sampingan selain menjadi 

pengelola UEK-SP. Serta karena adanya hubungan kekeluargaan jadi 

“tidak enak hati” dalam hal menyita agunan. Sistem yang kurang tegas 

dalam upaya penyitaan anggunan yang dikarenakan banyak dari 

Pengguna Usaha Desa adalah kerabat dari Staff UEK-SP. Kurang 

mampu pengurus UEK-SP dalam memberikan pengalaman kerja 

dilapangan, serta belum adanya Program yang mencerminkan sikap 

gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan yang 

terjadi. Kurangnya bimbingan dari pihak pengelola UEK-SP Makmur 
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sehingga pengguna dana usaha belum sepenuhnya dapat mengelola 

dana pinajaman dengan baik. 

4. Dilihat dari indikator  Modal belum berjalan sesuai harapan, karena 

semua yang direncanakan bertolak belakang karena banyaknya 

tunggakan yang dilakukan oleh Pengguna dana usaha, dari tunggakan 

akhirnya dana yang harus bergulir dimasyarakat dan harusnya ada 

begitu banyak kegiatan sosial yang dilakukan menjadi terhenti dan 

ujung-ujungnya modal dibekukan karena program ini hanya sebatas 

pengembalian modal pinjaman  atau tunggakan. 

 Jadi dengan keterangan di atas maka dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan 

Program UEK-SP belum berjalan dengan baik, hanya saja dalam pelaksanaannya 

sudah berjalan sedikit demi sedikit, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi oleh 

pihak-pihak pengelola, terutama dalam mengatur kegiatan di dalamnya baik dari 

segi tersedianya modal, sistem Program, pemenuhan sarana dan prasarananya, 

maupun dalam segi  daya saing yang dari waktu ke waktu belum mengalami 

perkembangan. 

6.2 Saran 

Dari analisis yang peneliti lakukan di BAB V maka dalam akhir penelitian 

ini, ada beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti terhadap  Analisis 

Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) 

Makmur Dalam Upaya Pengembalian Modal Pinjaman Kelurahan Tanah Merah 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indrgiri Hulu, yakni sebagai berikut: 
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 Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan demi 

tercapainya tujuan yang diinginkan, hendaknya tim pelaksana memberikan 

bimbingan dan pendamping yang lebih kepada masyarakat  dalam hal pengelolaan 

usaha. Sebaiknya ada sikap yang tegas dari pengurus UEK-SP Makmur dalam hal 

menyita anggunan bagi masyarakat sehingga program yang diharapkan mampu 

berjalan dengan baik, sehingga pemberian bantuan sosial dapat berjalan dengan 

baik pula. Pengurus UEK-SP juga hendaknya memberikan beberapa masukan dan 

pelatihan bagi mereka yang ingin meminjam dana dan membangun usaha kepada 

pihak UEK-SP sehingga Pengguna dana desa memiliki kemampuan sebelum 

mereka membuat suatu usaha nantinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


