
BAB VI 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 

Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam 

Menanggulangi Kemiskinan Didesa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang 

Kabupaten Indragiri Hulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni 

dalam menaggulangi masyarakat miskin di desa sei banyak ikan 

kecamatan kelayang kabupaten indragiri hulu bahwa berdasarkan 

tanggapan responden pada tabel 5.14 menyatakan bahwa tidak ada hasil 

nyata dari kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni di desa 

sei banyak ikan dan berdasarkan wawancara peneliti dengan Pak. Efri 

Maryoni Kasi Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu 

Yang menyatakan sejauh ini memang belum ada pembangunan rumah 

sederhana layak huni di desa sei banyak ikan, hal ini dapat disimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana layak 

huni dalam penangulangan masyarakat miskin di desa sei banyak ikan 

tidak terealisasi karna kurang maksimalnya para pelaku dan sasaran 

kebijakaan berpedoman pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman 

Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat. 
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2. Banyaknya kendala-kendala yang terjadi sehingga bantuan rumah 

sederhana layak huni tidak terealisasi di Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan 

Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun kendala-kendala tersebut 

yaitu: 

a. Kurangnya Dukungan/Motivasi didalam sebuah kebijakan akan sangat 

sulit didalam pelaksanaannya jika tidak ada dukungan dan psrtisipasi 

dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut 

b. Kurang efektifnya komunikasi pimpinan desa dengan pihak 

pemerintahan daerah dengan adanya kebijakan tersebut sehingga selalu 

mengalami ketingalan informasi 

c. Kurang bijaksananya dari kepala desa dalam mengatasi permasalahan 

yang ada yang berkaitan dengan kebijkakan tersebut 

d. Tidak jelasnya kepengurusan yang bertanggung jawab dalam 

pengelolaan perencanaan dengan adanya kebijakan tersebut sehingga 

proposal usulan bantuan rumah sederhana layak huni tidak terkoordinir 

e. Kurang tanggap nya pimpinan desa terhadap kebijakan yang ada 

f. Kurang propesionalnya para pelaku kebijakan dalam menetapkan 

desa/masyarakat yang akan menerima bantuan rumah sederhana layak 

huni tersebut 

g. Kurangnya kelayakan dan kebenaran dari proposal yang dibuat, 

proposal yang dibuat tidak memenuhi syarat yang telah di tetapkan. 
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Dari hasil ovservasi peneliti yang didapat dilapangan bahwa ada beberapa 

hal yang turut mempengaruhi untuk turunnya bantuan rumah sederhana layak huni 

tersebut:  

Faktor-faktor yang turut mempengaruhi turunnya bantuan rumah 

sederhana layak huni yaitu komunikasi pimpinan desa dengan pemerintahan yang 

berwewenang dalam implementasi kebijakan tersebut, kepengurusan yang jelas 

dalam pengelolaan perencanaan dengan adanya kebijakan tersebut, relasi 

pemerintahan desa dengan pihak pemerintahan yang berwewenang dalam 

kebijakan tersebut, keaktifan dari pimpinan desa dengan adanya kebijakan 

tersebut, motivasi dan dorongan dari masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan 

tersebut, serta kelayakan dan kebenaran dari proposal yang dibuat oleh 

pemerintahan desa. 

 

1.2 Saran 

Demi tercapainya tujuan dari kebijakan program bantuan rumah sederhana 

layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di desa sei banyak ikan kecamatan 

kelayang kabupaten indragiri hulu akar terlaksana sebagai mana mestinya penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pelaku pelaksana kebijkan dimulai dari tingkat pusat 

sampai kedaerah agar melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah agar kebijakan ini mengarah pada sasaran dan tujuan dari 

kebijakan tersebut. 
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2. Diharapkan kepada pemerintah desa untuk benar-benar melakukan 

proposal usulan bantuan rumah layak huni yang layak dan sesuai dengan 

ketentuan yang di tetapkan. 

3. Diharapkan kepada masyarakat agar berpartisivasi dalam proses 

perencanaan agar proses perencanaan usulan bantuan rumah sederhana 

layak huni tersebut terslaksana sebagai mana mestinya. 

 


