
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektifitas

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Di Desa Bukit payung Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dilihat dari hasil penelitian Efektifitas Pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan dengan menggunakan Indikator untuk mengukur keberhasilan

pelaksanaan kegiatan PNPM, maka dapat disimpulkan bahwa hasil

Pelaksanaan Kegiatan PNPM di Desa Bukit Payung dalam kategoti Cukup

Baik, hal ini dapat dilihat dari hasil persentase rata-rata kualitatif yang

berjumlah 58,16%.

b. Dilihat dari indikator perencanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri

Perdesaan di Desa Bukit Payung ini, dalam proses perencanaannya memiliki

kendala,dikarenakan banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses

musyawarah desa untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di

desa.

c. Dilihat dari indikator proses pelaksanaan program pemberdayaan PNPM

Mandiri Perdesaan di Desa Bukit Payung ini, dalam proses pelaksanaan

kegiatan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses

pelaksanaan kegiatan kurang berpartisipasi terutama dalam hal pelaksanaan

kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik



dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta

kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan

dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Dilihat dari indikator pemeliharaan program pemberdayaan PNPM Mandiri

Perdesaan di Desa Bukit Payung, masyarakat  terlihat kurang aktif dalam

memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau

dilaksanakan, baik dalam memilihara segala prasarana dan sarana, serta

kesadaran masyarakat dalam melunasi dana simpan pinjam.

1.2 Saran

Demi mencapai Pelaksanaan Kegiatan PNPM Di Desa Bukit Payung yang

lebih baik, penulis ingin memberi saran kepada pengelola dan pemanfaat dari

Pelaksanaan Kegiatan PNPM Di Desa Bukit Payung sebagai berikut :

a. Agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan maksimal maka

persyaratan dan ketentuan-ketentuan kegiatan yang telah diputuskan dalam

musyawarah desa lebih di sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak ada

kesalahpahaman masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan kegiatan yang

akan dilaksanakan.

b. Kepada pemanfaat, agar pelaksanaan kegiatan PNPM dapat berjalan

dengan lancar tingkatkanlah kesadaran tentang keikutsertaan dalam proses

penyelenggaraan kegiatan.



c. Kepada penyelenggara kegiatan PNPM hendaklah lebih menekankan lagi

kepada masyarakat untuk keikutsertaan dalam pelaksanaan musyawarah

desa, sehingga pengajuan kegiatan dapat di terima dengan maksimal.

d. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang masih ada dalam hal

pengelolaan kegiatan seharusnya anggota PNPM membuat kebijakan-

kebijakan yang sifatnya membangun untuk kelancaran kegiatan program

kedepannya.




