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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang pemberdayaan 

anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui Dana 

Bergulir Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota 

Pekanbaru dapat diambil kesimpulan sudah  berdaya dan mandiri.  

Karena masyarakat yang berdaya dan mandiri adalah masyarakat yang 

bisa membangun dan mengembangkan diri nya sendiri dan tidak 

ketergantungan dipihak lain dalam segi ekonomi dll. Berdasarkan 

indikator pemberdayaaan anggota Kelompok Swadaya Masyarakat 

yaitu 

a. Meningkatkan Kemampuan Anggota KSM. Melalui prosedur 

yang sudah sesuai dari Dana Bergulir, ketetapan sasaran 

diantaranya untuk masyarakat yang memiliki usaha, sosialisasi 

yang sudah berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku 

dan tujuan diantaranya untuk meningkat kan pendapatan 

keluarga, sudah meningkatkan kemampuan masyarakat, 

partisipasi dan melibatkan anggota KSM di Kelurahan 

Kampung Bandar. 
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b. Perbaikan ekonomi Anggota KSM (Tepat atau tidaknya 

bantuan tersebut dengan tujuan pemerintah, Pengawasan dari 

instansi-instansi Dana Bergulir dan Perkembangan Usaha 

Anggota KSM) peningkatan ekonomi sudah mengalami 

peningkatan sesuai dengan harapan dana bergulir. 

c. Pemandirian Anggota KSM (Berkembangnya usaha produktif, 

Masyrakat yang mandiri dan Tidak ketergantungan dengan 

pihak lain dan Anggota KSM memiliki tabungan) Terwujud 

nya masyarakat yang memiliki pendapatan yang meningkat, 

sejahtera, masyarakat yang mandiri adalah output dari Dana 

Bergulir, dan itu sudah terlaksana diKelurahan Kampung 

Bandar. Masyarakat yang Mandiri yang tidak selalu menunggu 

ulur tangan dari pihak lain untuk mengembangkan atau 

membangun lingkungan nya. Membangun kehidupan yang 

sejahtera  maka perlu di kembangkan dari masyarakat yang 

pasif menjadi masyarakat yang dinamis, dari masyarkat yang 

semula pasrah pada nasib dan keadaan menjadi masyrakat yang 

maju, dari masyarkat yang bergantung menjadi mandiri. 

Kesejahteraa  ditandai dengan kemakmuran yaitu 

meningkatnya konsumsi yang disebab kan oleh meningkat nya 

pendapatan. 
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B. .Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dengan harapan mampu 

memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi Kelurahan 

Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru,  maka 

penulis memberikan saran-saran berikut : 

1. Kepada pemerintah untuk lebih antusias dalam memberikan 

bantuan kepada masyarakat kalangan mengah kebawah 

2. Kepada Fasilitator, Pendmaping, UPK-UPK dan instansi-instansi 

yang berwenang dalam Dana Bergulir agara adanya kerja sama 

yang baik.  

3. Kepada anggota  Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), gunakan 

lah Dana Tersebut dengan sebaik-baik nya yang sesuai dengan 

aturan-aturan yang berlaku. Negara yang baik tergantung 

pemerintahan dan masyarakat baik pula.                      

 

 

 

 

 


