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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Kelompok wanita Tani (KWT) Bunga Desa berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi yang kreatif dan produktif 

yaitu kegiatan bank sampah, pengolahan limbah organik rumah tangga 

menjadi pupuk, pengolahan limbah rumah tangga melalui budidaya 

Maggot dan pemanfaatan pekarangan dengan menanam sayuran dan 

TOGA. Kemudian pemberdayaan ekonomi terdiri dari pembuatan pupuk 

organik cair dan padat, budidaya ikan lele, budidaya Maggot, budidaya 

ayam petelur, pembuatan kripik tempe, roti dan kue. 

2. Tingkat keberdayaan dan partisipasi KWT Bunga Desa dalam 

pemberdayaan sosial ekonomi yaitu KWT Bunga Desa memiliki tingkat 

keberdayaan mengakses informasi program pemberdayaan sosial ekonomi 

masuk katagori tinggi dan tipe partisipasi Collboration. Akses informasi 

lebih banyak dan mudah didapatkan pesan dari WAG KWT dan diajak 

teman, kemudian surat edaran dari KWT, hanya ikutan saja sekalipun 

tidak ada informasi, mendapat informasi dari pemerintah desa, terakhir 

informasi dari fasilitator. 

3. Indikator unsur kemampuan untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan 

ekonomi kemudian tingkat keberdayaan cukup tinggi danmasuk tipe 

partisipasi Consultation. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan di KWT 

Bunga Desa menurut para anggota sebagai responden dan subjek 

penelitian lebih banyak yang menjawab dapat menjadi wirausaha 

sambilan, kemudian menambah pengetahuan dan keterampilan, 

meningkatkan kesejahteraan, menambah pertemanan, mencari kesibukan 

dan dapat menjadi wirausaha utama. 

4. Keberdayaan dalam indikator kemampuan menjalin kerjasama masuk 

katagori tinggi dan tipe partisipasi Collaboration. Tingkat keberdayaan 

dalam indikator kemampuan dalam pengambilan keputusan masuk 
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katagori sangat rendah dengan tipe partisipasi Co-option. KWT lebih 

memiliki kemudahan dan kemampuan dalam menjalin kerjasama dengan 

sesama anggota, selanjutnya kerjasama dengan penyuluh. Kemudian 

kerjasama dengan pelanggan, pemerintah desa, pembeli dan pertemanan 

dan terakhir dengan faslitator program pemberdayaan. 

5. Tingkat keberdayaan KWT Bunga Desa dalam kemampuan pengambilan 

keputusan masuk katagori sangat rendah dengan tipe partisipasi masuk 

katagori Co-option. KWT Bunga Desa memiliki kemampuan dalam 

pengambilan keputusan umumnya dalam menyepakati program 

pemberdayaan, kemudian merumuskan program pemberdayaan. 

Selanjutnya mengikuti dan mengusulkan program pemberdayaan saja, 

kemudian mampu mengevaluasi program pemberdayaan dan yang 

terakhir mampu mengkritisir program pemberdayaan. 

6. Faktor pendukung keberdayaan dan partisipasi KWT Bunga Desa yaitu 

akses informasi dari para ketua kelompok atau pengurus yang intens, 

kekompakan dalam pertemanan antar anggota dan pengurus, memiliki 

motivasi dalam setiap kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi untuk 

menambah pengetahuan, keterampilan dan wirausaha. Peran aktif 

penyuluh dan dukungan pemerintah desa yang bekerjasama dengan 

program pemberdayaan. 

7. Faktor penghambat yaitu perencanaan program dan anggaran 

pemberdayaan sosial ekonomi dirumuskan dan ditetapkan tidak secara 

partisipatif, namun didominasi oleh fasilitator CSR Pertamina dan 

pemerintah desa. 

8. Model pemberdayaan partisipatif sebagai solusi dan rekomendasi hasil 

penelitian  untuk merancang dan melaksanakan pemberdayaan KWT 

Bunga Desa lebih sesuai dengan aspirasi kebutuhan, permasalahan dan 

potensi, sehingga perencanaan pemberdayaan tidak selalu didominasi oleh 

pemerintah dan fasilitator CSR. 

 
5.2 Saran 

1. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan dan 
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partisipasi dari stakeholder seperti pihak civil society seperti masyarakat, 

kelompok pemberdayaan dalam hal ini KWT, fasilitator dan penyuluh 

sebagi pelaku pemberdayaan, kemudian pihak pemerintah dengan 

dukungan kebijakan dan anggaranya, serta swasta atau perusahaan dengan 
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program pemberdayaan. 

2. Program pemberdayaan sosial ekonomi KWT Bunga Desa perlu 

dirancang berdasarkan komunikasi partisipatif dan dialogis antar 

stakeholders sehingga sesuai dengan kebutuhan, potensi sumberdaya dan 

kebutuhan masyarakat. Sehingga program pemberdayaan menjadi milik 

dan tanggungjawab bersama untuk mensejahterakan ekonomi masyarakt. 

3. Program pemberdayaan sosial ekonomi KWT Bunga Desa yang berhasil 

dalam budidaya holtikultura, pascapanen, peternakan dan perikanan tetap 

harus menjaga dan melestarikan lingkungan alam supaya tidak terjadi 

polusi udara, pencemaran air/tanah. 

4. Fasilitator pemberdayaan seperti penyuluh, faslitator, pengurus KWT 

Bunga Desa dan kepemimpinan kepala desa menjadi faktor yang paling 

menentukan dalam membangun sehingga perlu penyuluhan yang 

partisipatif dan dialogis sehingga program pemberdayaan dapat dirancang 

dan dilaksanakan secara kompak, gotong royong dan menjadi tanggung 

jawab bersama. 

5. Manajemeni organisasi dan kelompok untuk transparansi dan 

akuntabilitas perlu terus ditingkatkan dengan melakukan monitoring dan 

evaluasi program pemberdayaan sosial ekonomi KWT Bunga Desa secara 

bertahap yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan dan pihak 

eksternal perusahaan seperti akademisi supaya mendapatkan hasil yang 

objektif, komprehensif dan konstruktif. 

6. Metode penyuluhan yangi partisipatif dan harmonis dalam merancang dan 

melasanakan program pemberdayaan sosial ekonomi KWT Bunga Desa 

perlu melibatkan pihak akademisi sehingga dapat menjadi kegiatan 

pendidikan seperti magang, kerja praktek, dan praktikum mahasiswa, 

kegiatan riset dan pengabdian dosen kepada masyarakakat. 

7. Mengimplementasikan model pemberdayaan partisipatif berdasarkan 

permasalahan, potensi sumber daya dan kebutuhan yang melibatkan 

masyarakat dan KWT Bunga Desa, pemerintah lokal, pihak fasilitator, 

penyuluh dan pendamping untuk menciptakan motivasi, pengetahuan, 

ketrampilan, kemitraan dan kesejahteraan bersama menuju kepada 

kemandirian. emandirian. 


