
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan 

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Sungai Selari Kecamatan 

Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang Pelaksanaan 

Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Sungai 

Selari Kecamatan bukit batu Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa 

Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Sungai 

Selari Kecamatan bukit batu Kabupaten Bengkalis dikategorikan “Cukup 

Baik”. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara serta data-data yang 

peneliti peroleh menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) di Sungai Selari Kecamatan bukit batu sudah 

Baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) di Sungai Selari Kecamatan bukit batu 

Kabupaten Bengkalis dapat dikategorikan Cukup Baik. hal ini terbukti 

dengan banyaknya kepengurusan KUBE yang peneliti wawancarai 

mengatakan bahwa Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) di Sungai Selari Cukup Baik. 

2. Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Sungai 

Selari Kecamatan bukit batu Kabupaten Bengkalis cukup baik, ini 

dikarnakan masih ada sebagian dari program yang belum terealisasi 
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dengan baik, masih terdapat berbagai macam hambatan dalam proses 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun hambatan-hambatan tersebut 

yaitu: 

a. Kurangnya fasilitas pendukung dari pendamping KUBE di desa 

dalam proses pendampingan di desa Sungai Selari Kecamatan Bukit 

Batu Kabupaten Bengkalis. 

b. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa sasaran yang menerima 

program KUBE dalam hal pembinaan dan pengawasan, sehingga 

pendamping KUBE di desa kesulitan mencari solusi atau 

penyelesaian masalah dilapangan 

c. Kurangnya partisipasi anggota KUBE dalam hal peningkatan 

program kegiatan yang dijalankan oleh setiap KUBE yang ada di 

Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 

d. Pada kegiatan penjualan usaha kelompok masih juga terdapat 

kendala-kendala seperti kurangnya pemasaran untuk penjualan hasil 

usaha yang menyebabkan barang-barang hasil usaha tidak terjual 

dengan maksimal. menurut beberapa orang dari kepengurusan KUBE 

didesa sungai selari yang peneliti wawancara penyebab ini juga 

terjadi karna kurangnya tanggapan dari dinas sosial dalam hal 

memfasilitasi KUBE yang ada  didesa Sungai Selari Kecamatan 

Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 
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6.2 Saran 

Demi mencapai Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama  

(KUBE) di Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu yang lebih baik lagi, penulis 

memberi saran kepada pengelola dan pemanfaat dari pelaksanaan program 

KUBE Desa Sungai Selari sebagai berikut: 

1. Perlunya penambahan dana operasional dan fasilitas pendukung dari 

pihak desa maupun pihak Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. 

2. Kerjasama dan rapat evaluasi dari Dinas Sosial Kabupaten maupun pihak 

Kecamatan lebih ditingkatkan lagi ke pihak pemerintah desa. 

3. Kepada pemanfaat, agar pelaksanaan program KUBE dapat berjalan 

dengan lancar tingkatkanlah kesadaran tentang keikutsertaan dalam proses 

penyelenggaraan kegiatan. 

4. Untuk mengatasi hambatan yang masih ada dalam hal pengelolaan 

kegiatan, seharusnya anggota KUBE membuat kebijakan-kebijakan yang 

sifatnya membangun untuk kelancaran kegiatan program kedepannya 

serta meningkatkan lagi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

5. Lebih meningkatkan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten, pihak 

kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping desa untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh KUBE yang ada di 

Kecamatan Bukit Batu khususnya pada Desa Sungai Selari. 

 


