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BAB VI 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data, paparan, pembahasan dan analisis pada bab 

sebelumnya, maka peneliti menganalisis sesuai dengan jawaban dalam 

penelitian ini. Maka peran Pos Keadilan Kepedulian Umat (PKPU) dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima 

Puluh Kota Pekanbaru, adalah Lembaga PKPU sebagai Motivator, Lembaga 

PKPU sebagai Komunikator, dan Lembaga PKPU sebagai Dinamisator. 

Pertama, lembaga PKPU berperan sebagai motivator. Dimana 

masyarakat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan juga fasilitator juga sudah 

mau, mampu dalam menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam 

kegiatan-kegiatannya ini dapat membuat masyarakat menjadi berdaya dalam 

informasi yang ada yang dimana akan menunjang tingkat perekonomian 

masyarakat tersebut.  

Kedua, PKPU berperan sebagai Komunikator dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat di kelurahan Tanjug Rhu, dimana komunikasi fasilitator 

dengan Penerima Manfaat kurang bagus dan juga fasilitator yang terus 

menerus berganti. Dan kurangnya terjalin kerjasama dengan stakeholders 

setempat. Ini yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat. 

Perekonomian masyarakat meningkat tetapi tidak menjadi seperti yang 

diharapkan.  

Ketiga, PKPU berperan sebagai Dinamisator dalam Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat di kelurahan Tanjung dimana PKPU menjadi lembaga 

yang dipercaya oleh perusahaan yaitu Pertamina dan juga dalam menbangun 

strategi dan metodenya dan aktif  menjadi pengawas dalam sebuah 

programnya. 
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B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan harapan mampu untuk 

memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi lembag-lembaga, maka 

dari itu peneliti akan memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Kepada PKPU agar bisa menjadi lembaga yang hadal dalam 

pemberdayaan masyarakat, dan juga kepada kepala pendayaguna untuk 

memberikan pelatihan lebih kepada fasilitator sebelum turun kelapangan. 

Saat penetuan fasilitator harap dipertimbangkan kejauhan harinya apakah 

dia mampu untuk melaksanakan program hingga akhir, agar program 

berjalan sebagaiman mestinya. 

2. Kepada fasilitator agar lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat 

agar mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyrakat. 

3. Kepada masyarakat, khususnya yang mendapat program pemberdayaan 

ekonomi agar lebih memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh lembaga, 

mensyukuri dan merawat apa yang telah diberi. Dan lebih menghargai 

fasilitator yag sedang membimbing agar pelaksanaan program dapat 

berjalan dengan baik.  

 

 

 


