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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang 

Efektifitas Implementasi Peraturan Presiden Pasal 4 Nomor 13 

Tahun 2009 dan Undang Undang Nomo 8 Pasal 17 Tahun 2016 

bagi Masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, maka 

diperoleh kesimpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Program-program Kepala Desa Karangpatihan bagi 

Masyarakat Kampung Idiot di Desa Karangpatihan Berbasis 

Kepada Bantuan dan Perlindungan Sosial adalah seluruh 

pogram pemerintah pusat, serta Program Berbasis Kepada 

Pemberdayaan Masyarakat Bagi Masyarakat Idiot Desa 

Karangpatihan terdiri dari dua jenis pemberdayaan: 

pemberdayaan dari mental dan pemberdayaan kerajinan. 

Sedangkan Program Berbasis Kepada Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Mikro dan Kecil terdiri dari program pendapatan 

harian, pendapatan bulanan, lalu pendapatan triwulanan dan 

pendapatan tahunan. 

2. Implementasi Peraturan Presiden Pasal 4 Nomor 13 Tahun 

2009 dan Undang Undang Nomor 8 Pasal 17 Tahun 2016 

bagi Masyarakat Desa tidak efektif. Tiga indikator untuk 

mengukur kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah 

tauhid, konsumsi, dan hilangnya segala bentuk ketakutan 

dan kecemasan. Desa karangpatihan masih jauh dari kedua 

indikator terakhir, pasalnya masyarakat Idiot di desa 

tersebut hidup dalam keadaan yang tertinggal. Untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dibidang ekonomi, 

maka di perlukan suatu penyusunan sistem dan konsep yang 

ideal, agar tercipta masyarakat yang sejahtera, tidak minus 

yang berdampak pada kemiskinan ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menawarkan 
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dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, 

memberikan rasa keadilan, kebersamaan, dan menciptakan 

kondisi sosial yang kondusif. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Perlu adanya perencanaan yang sistematis yang 

komprehensif dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Pada 

dasarnya semua program pengentasan kemiskinan harus 

memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat 

miskin khususnya tuna grahita untuk terlibat dalam 

perencanaan, implementasi dan evaluasi.  

2. Bagi peneliti lain yang tertarik pada tema sejenis, maka 

penelitian ini juga memberikan alternatif bagi kajian-kajian 

ilmu ekonomi Islam dengan pendekatan yang berbeda. 

Penulisan ini bukan berarti tidak ada perbaikan atau 

pengembangan. Hal tersebut karena memungkinkan adanya 

penelitian lain dengan pendekatan tertentu dan tema yang 

kurang lebih sama dan dilakukan di waktu yang berbeda 

sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih mendalam, 

bermakna dan lebih baik. 


