
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) di Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

maka penyusun mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencakup

penetapan calon penerima bantuan, perencanaan, pembiayaan, pelaksanan,

dan pengawasan.

a. Pada proses penetapan Calon penerima bantuan nama-nama yang

berhak menerima bantuan diusulkan oleh kepala desa. Akan tetapi

yang diusulkan untuk menerima bantuan rata-rata orang yang memiliki

hubungan kekerabatan dengan kepala desa tersebut. Sehingga timbul

kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat .

b. Perencanaan dalam program BSPS fasilitator dan penerima bantuan

saling bekerja sama agar program ini dapat berjalan lancar agar

terhindarnya kesalahpahaman antar tim fasilitator dan masyarakat.

c. Pembiayaan BSPS dikirim langsung oleh Kementerian PUPR melalui

pemerintah provinsi yang bekerja sama dengan bank/ pos penyalur

bantuan ini kemudian dana tersebut dikirim lagi ke depot bahan

bangunan, sehingga dalam bantuan ini penerima menerima dalam

bentuk bahan bangunan.
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d. Pelaksanaan BSPS ini berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa

hambatan yang dihadapi pada saat pembagunan rumah.

b. Pengawasan BSPS Pengawasan di Desa Tondowolio dilakukan secara

langsung untuk mengecek sejauh mana pembangunan yang sudah

dilakukan. pengawasan berperan penting agar pembangunan dapat

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaan yang telah

didiskusikan sebelumnya.

2. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan prinsip-prinsip ekonomi Islam

dalam mengelola sumber daya yang ada. Prinsip keadilan yaitu

mendistribusikan kekayaan kepada semua masyarakat sehingga tidak

terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Khalifah (kepemimpinan)

bahwa kita sebagai khalifah dimuka bumi ini yang telah dianugerahkan

oleh Allah berupa kekayaan alam yang sangat melimpah dipergunakan

sebagai  modal berproduksi untuk diolah untuk mencapai kemaslatahan

bersama. Menjadi pemimpin merupakan amanah yang besar. Ketika

seorang pemimpin berbuat zalim kepada rakyatnya, maka Allah swt

menebar ancaman kepada pemimpin tersebut. Jika seorang pemimpin

tidak adil, mengabaikan tanggung jawabnya terhadap rakyat, dan hanya

berpihak kepada diri, keluarga, dan kelompoknya, ia akan menyesalinya

pada Hari Kiamat. “Barang siapa yang menjadi pemimpin (hanya) bagi 10

orang atau lebih, Allah akan mendatangkannya dengan tangan terbelenggu

pada lehernya pada Hari Kiamat, ia akan dibebaskan oleh kebaikannya

atau dikencangkan dosanya, awalannya ialah kesalahan, pertengahannya
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penyesalan, dan akhirannya kehinaan pada Hari Kiamat.” (HR Ahmad).

Bila ia mengkhianati amanah yang telah diberikan (rakyat) itu, dosa besar

dan azab yang pedih akan ditimpakan kepadanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis

memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi para pengurus bantuan stimulan perumahan swadaya :

a. Hendaknya tanamkan sikap tanggung jawab, jujur, amanah dan

adil karena seorang pemimpin di tuntut tidak pandang bulu dalam

menentukan tugas yang di ambil, walaupun dengan kelurganya

sekalipun.

b. Uraikan proses penerimaan bantuan ini agar tidak terjadi kesalah

pahaman.

c. Anggaran di topoksikan sesuai dengan semestinya.

d. Administrasi harus terpenuhi.

2. Kepada masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan namun

karena terjadi manipulasi seorang pemimpin segera laporkan kepada

pihak berwajib, karena itu merupakan hak masyarakat yang

berpenghasilan rendah yang mendapatkan bantuan stimulan

perumahan swadaya.

3. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan analisis lebih mendalam

mengenai Pengelolaan Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya

(BSPS) pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Dalam
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Perspektif ekonomi Islam. Mampu menggali informasi yang lebih

mendalam terkait program bantuan rumah layak huni tersebut, karena

pada umumnya pemerintah enggan untuk terbuka dan memberikan

informasi kepada peneliti.


