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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan 

Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Lewokluok Kecamatan Demon Pagong 

Kabupaten Flores Timur, maka disimpulkan yaitu: 

 Implementasi Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Desa 

Lewokluok dengan tiga indikator yaitu: 

1) Organisasi dengan aspek yang diukur harus jelas menggambarkan adanya 

koordinasi dalam pembangunan rumah tidak layak huni, harus adanya 

pengawasan dalam program tersebut dari pemerintah setempat,dan dalam 

program tersebut terdapat pembagian tugas yang jelas dalam pembangunan 

rumah, dinyatakan cukup baik karena data yang diperoleh dengan total  nilai 

sebesar 70 (
70+70+70

3
). Dari hasil penelitian masyarakat di Desa Lewokluok 

cukup merasakan adanya koordinasi, pengawasan, dan pembagian tugas yang 

jelas dari pemerintah. 

2) Interpretasi dengan adanya program bantuan rumah tidak layak huni di Desa 

Lewokluok masyarakat memahami program ini buat masyarakat 

berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahtraan hidup, dinyatakan 

baik karena data yang diperoleh dengan total nilai 71,5 (
73+70

2
), namun tidak 

ada sosialisasi yang dilakukan agar masyarakat lebih memahami maksud dari 

program ini. 
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3) Penerapan program bantuan rumah tidak layak huni di Desa Lewokluok 

dinyatakan baik dengan total nilai sebesar 80,6 (
77+80+85

3
), karena ada 

kepatuhan proses dalam pembangunan rumah, dan ada partisipasi dari 

masarakat dalam pembangunan rumah, dan kualitas bangunan rumah tidak 

layak huni yang baik dan layak.  

 

6.2 Saran  

1) Uraian program pembangunan bantuan rumah tidak layak huni dalam 

aspek koordinasi, aspek pengawasan, dan aspek pembagian tugas 

sebaiknya lebih diperhatikan agar masyarakat dapat merasakan adanya 

koordiasi, pengawasan, dan pembagian tugas dalam program bantuan 

rumah tidak layak huni. 

2) Program bantuan rumahah tidak layak huni sebaiknya sebelum melakukan 

program ini terlebih dahulu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat 

sehingga masyarakat memahami rencana dari program bantuan rumah 

tidak laak huni. 

3) Penerapan dalam program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni 

di Desa Lewokluok sudah berjalan dengan baik dan perlu ditingkatkan lagi 

sehingga kepatuhan dalam pembangunan, partiipasi dari masyarakat lebih 

baik lagi dan kualitas bangunan rumah juga semakin baik. 
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