
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa Implementasi Perda

Kabupaten Kampar No 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin Di

Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar dapat di katakan

cukup baik hal ini dapat dilihat dari persentase yang berjumlah 73.86%. Bila

di lihat dari indikator bantuan pangan pemerintah memberi bantuan raskin

kepada masyarakat miskin dan kurang mampu untuk mensejahterakan

kehidupan masyarakat sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, dari indikator

bantuan pendidikan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu untuk

mensejahterakan kehidupan masyarakat berupa pembebasan biaya masuk

sekolah SD-SMA kepada masyarakat miskin dan kurang mampu sedikit

banyaknya sudah banyak membantu keluarga miskin dalam memenuhi

kebutuhan pendidikan, sedangkan bila dilihat dari indikator bantuan

perumahan sangat membantu keluarga miskin sehingga masyarakat miskin

dapat memiliki rumah yang layak huni. Sedangkan bila dilihat dari indikator

bantuan modal usaha yang di laksanakan oleh Pemerintah Desa Bukit

Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar agar dapat meningkatkan

hasil pendapatan masyarakat sehingga mengurangi angka kemiskinan di desa

bukit melintang.
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6.2 Saran

Berdasarkan uraian Kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran-

saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

kelurahan dalam segala hal, karena masyarakat butuh kenyamanan dalam

setiap urusan yang ada.

2. Diharapkan kepada warga masyarakat untuk mengikuti penangan fakir

miskin dengan baik dan jika ada keluhan mengenai program penanganan

fakir miskinsegera melaporkan kepimpinan Desa Bukit Melintang untuk

dicari solusinya.

3. Pentingnya pemerintah Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar terkait untuk mengoptimalkan Implementasi Perda

Kabupaten Kampar No 10 Tahun 2012 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Di Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kamparsesuai

dengan tujuan dan sasarannya yang diinginkan dalam rangka terwujudnya

masyarakat yang sejahtera.

4. Diharapkan kepada pemehati, lembaga swadaya masyarakat, yayasan

kesehatan, lembaga pendidikan dan pemberdayaan, penguasa, stakeholder

dan Elemen masyarakat lainnya untuk mengambil peran dan berpartisipasi

dalam mendukung program penanganan fakir miskin.


