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BAB V                                                                                                                 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan bantuan stimulan melalui program bedah rumah bagi Masyarakat 

    Berpenghasilan Rendah, Kota Bandar Lampung dilaksanakan untuk 

    mewujudkan perumahan bagi warga yang tidak mampu sehingga memiliki 

    rumah yang layak huni, sehat dan nyaman. Program tersebut dilaksanakan oleh 

    pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat 

    dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung. Dalam melaksanakan 

    bantuan stimulan melalui program bedah rumah tersebut Badan 

    Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar 

    Lampung berperan sebagai tim identifikasi, verifikasi, monitoring, 

    koordinasi, dan tim pelaporan. Peran tersebut di laksanakan agar pelaksanaan 

    bantuan stimulan melalui program bedah rumah di Kota Bandar Lampung 

    dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

    Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan bantuan 

    stimulan melalui program bedah rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan 
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    Rendah Kota Bandar Lampung adalah tanah dimana rumah milik calon 

    penerima bantuan berdiri bukan merupakan tanah milik sendiri, calon penerima 

    bantuan bedah rumah hanya mengontrak di rumah tersebut, terjadinya 

    penyalahgunaan pemakaian dana bantaun bedah rumah. 

 

5.2 Saran 

Sesuai dengan kesimpulan diatas, peneliti menyarankan: 

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung harus membuat program 

    bantuan lain yang dapat membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau 

    Masyarakat Kurang Mampu dalam bentuk bantuan dana santunan sehingga 

    warga masyarakat yang belum atau tidak mendapatkan bantuan bedah rumah 

    tetap mendapatkan bantuan. 

2. Sebaiknya pada saat sosialisasi bantuan bedah rumah pihak Badan 

    Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Bandar 

    Lampung dapat memberikan penjelasan atau pemahaman kepada warga bahwa 

    bantuan bedah rumah diberikan secara bergantian sehingga warga yang belum 

    atau tidak mendapatkan bantuan bedah rumah tidak melakukan protes. 

3. Sebaiknya pihak Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

    Kelurahan Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan serta memberikan 

    pemahaman pada kepada warga penerima bantuan bedah rumah saat pencairan 

    dana bantuan bedah rumah sampai proses pelaksanaan bedah rumah selesai 

    sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana bantuan bedah rumah. 


