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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab 

ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

diharapkan akan memberikan manfaat untuk lebih baik lagi dikemudian hari. 

6.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi 

pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui 

UED-SP desa balai makam kecamatan mandau kabupaten bengkalis. Berdasarkan 

peraturan bupati bengkalis No.38 Tahun 2014 dalam petunjuk teknis PPKMP 

yang dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di lembaga UED-SP desa balai makam Kecamatn 

Mandau Kabupaten Bengkalis ada pun permaslahan dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana pelaksanaan program peningktan keberdayaan 

masyarakat perdesaan mellui UED-SP desa Balai Makam Kecamatan 

Mandau Kabupaten Bengkalis. Dalam peneliian ini penulis menggunakan 

indikator yang bersumber dari perbup bengkalis No.38 Tahun 2014 

tentang PPKMP, yaitu: pendataan dan verifikasi, penyaluran dan 

pemanfaatan. 

2. Pendataan dan verifikasi yang dilakukan oleh pengelolaUED-SP cukup 

berjalan dengan baik, dimana masyarakat dan pemanfaat yang menjawab 

dari hasil wawancara cukup baik bisa dilihat dari hasil pertanyaan 

wawancara pada bab IV. 
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3. Penyaluran yang dilakukan oleh pengelola UED-SP sudah berjalan cukup 

baik dimana masyarakat atau pemanfaat sudah setuju dengan hasil 

pertanyaan wawancara yang dilakukan, yang mana bisadilihat pada bab 

IV. 

4. Kesimpulan keseluruhan dari rekaputulasi pertanyaan wawancara tentang 

implementasi pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat 

perdesaan melalui UED-SP desa balai makam kecamatan mandau 

kabupaten bengkalis dalam kategori cukup baik dan maksimal, hal ini 

dapat dilihat dari hasil pertanyaan wawancara yang dilakukan. 

 

6.2. Saran  

 Adapun saran penulis mengenai implementasi pelaksanaan program 

peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui UED-SP desa balai 

makam kecamatan mandau Kabupaten bengkalis, berdasarkan peraturan bupati 

bengkalis No.38 Tahun 2014 dalam petunjuk teknis sebagai berikut:  

1. Sebaiknya agar program dapat berjalan dengan maksimal pemerintah lebih 

mensosialisasikan program PKMP kepada pengelola atau pemanfaat. 

2. Penulis juga menyarankan agar pengelola dapat memberikan pinjaman 

kepada masyarakat yang belum memiliki usaha, agar masyarakat tersebut 

juga dapat mengembangkan potensi diri dan memenihi taraf hidup yang 

lebih baik. 

3. Penulis juga menyarankan untuk pengelola mengawasi dan memberi 

bimbingan dan pengertian tentang dana pinjaman ini harus dikembalikan 

lagi sesuai tempo yang telah disepakati. 
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4. Untuk pelaksaanaan pengelolaan mereka diharapkan dapat mengatasi 

kemacetan pinjaman dana penunggakan yang terjadi saat ini, karena 

kemacetan ini dapat menyebabkan  dampak kepada masyarakat atau 

pemanfaat baru untuk melakukan pinjaman bantuan. 

5. Penulis juga memberi saran kepada pemanfaat agar pelaksaanan program 

UED-SP dapat berjlan dengan lancar, maka tingkatkan lah kesadaran 

tentang kewajiban mengembalikan angsuran. 

6. Diharapkan juga kepada pendamping desa agar optimal lagi mengawasi 

pelaksanaan Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan 

proses penyaluran dana oleh pengurus, sehingga nantinya tidak terjadi 

kesalahan yang dapat mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan pemberian 

dana pinjaman kepada masyarakat. 

 


