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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan
oleh peneliti, maka peneliti mencoba menyimpulkan:
1. Pengembangan masyarakat

yang dilakukan oleh Pusat Layanan Sosial

Masyarakat (PLASMA) Yayasan Dana Sosial Al-Falah di lingkungan
Kalisari Timur Kecamatan Mulyorejo Surabaya melalui program pemulung
sejahtera, tujuan utamanya yakni melalui program ini diharapkan pemulung
tidak di posisikan sebagai obyek program, melainkan subyek yang bergerak
aktif, sedangkan Pusat Layanan Sosial Masyarakat (PLASMA) hanya
berperan sebagai lembaga penghubung, pendukung atau pendamping
program. Bentuk program yang dilakukan Pusat Layanan Sosial Masyarakat
selama ini Sangat menolong para pemulung, karena dengan adanya bantuan
modal bergilir dan pelatihan wirausaha ini dirasa Sangat membantu
kemajuan yang dialami oleh para pemulung dengan bukti meningkatnya
penghasilan mereka.
2. Adapun faktor yang mendukung keberhasilan program pemulung sejahtera,
yaitu:
a. Adanya dukungan penuh masyarakat sekitar lingkungan Kalisari timur.
b. Komitmen para relawan untuk ikut terjun secara aktif terhadap usahausaha peningkatan kemiskinan baik secara moral maupun material.
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c. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi
tentang keluarga yang kurang mampu.
Sedangkan faktor penghambat terlaksananya program pemulung sejahtera,
yaitu:
a. Prilaku pemulung dalam melakukan aktifitas belum terbentuk dengan
sempurna, ada yang terorganisir ada yang tidak.
b. Pemulung rata-rata berada di tempat yang ilegal untuk tinggal, tanpa
harus berkoordinasi dengan pihak-pihak setempat.
c. Pemulung cenderung melibatkan seluruh keluarga dalam melakukan
aktifitas, sehingga kadangkala pendidikan anak sedikit terabaikan.
Diantara cara yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, Yaitu:
a. Mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada pada komunitas
pemulung.
b. Mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam pengambilan
keputusan tentang aktifitas pelaksanaan program.
c. Memanfaatkan fungsi bantuan teknis untuk menunjang terlaksananya
program pemulung sejahtera.
B. Saran
Setelah peneliti, mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan dalam
Pengembangan Masyarakat oleh Pusat Layanan Sosial Masyarakat (PLASMA)
Yayasan Dana Sosial Al-Falah di lingkungan Kalisari Timur Kecamatan
Mulyorejo Surabaya, maka peneliti menyarankan sebagai berikut:
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1. Keseriusan terhadap penggarapan program yang telah dibuat agar benar
terasa didalam komunitas pemulung dengan bukti pemulung sendiri yang
mengatakannya.
2. Menambah tenaga ahli agar menjaga kualitas Pusat layanan sosial
masyarakat sendiri.
3. Kedisiplinan dan kekompakan, agar selalu dijalankan dengan serius.
4. Memperbanyak kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung program
yang telah disusun untuk terciptanya kehidupan Pemulung yang lebih baik.
5. Perlunya untuk meningkatkan kedewasaan berfikir para pemulung, agar
lebih mandiri didalam menghadapi berbagai persoalan.

