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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

1. Dalam membangun ekonomi, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki 

empat pilar program di bidang perekonomian di Indonesia. Keempat 

pilar ini mampu menahan gejolak ekonomi global. Adapun ke empat 

pilar tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi (pro-growth), menyediakan 

lapangan kerja (pro-job), mengentaskan kemiskinan (pro-poor), 

melestarikan lingkungan (pro-environment). 

2. Keadaan perekonomian di Indonesia pada masa Susilo Bambang 

Yudhoyono mengalami penaikan dan penurunan. Bank Indonesia 

memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa 

pemerintahan SBY-JK selama lima tahun menjadi 6,4%. Pada tahun 

2012 mengalami penurunan menjadi 3,3%. Tahun 2013 sampai 2014 

angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi 5,4%. Angka 

tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat ekonomi di 

Indonesia yang tidak sesuai target sebesar 6,6%. 

3. Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa sampel terdapat 

beberapa komentar yang menyatakan baik dan ada juga yang 

mengatakan keadaan perekonomian rakyat Indonesia semakin menurun. 

Hal tersebut di tinjau masyarakat dari beberapa kebijakan masa Susilo 

Bambang Yudhoyono tentang kebijakan pemerintah tentang BLT 
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(Bantuan Langsung Tunai) yang tidak tepat sasaran. Kenaikan BBM 

yang berdampak banyak merugikan masyarakat. Pemberian dana BOS 

pada tingkat SD dan SMP supaya seluruh masyarakat dapat merasakan 

pendidikan.  

B. SARAN 

 Setelah berhasil melakukan penelitian di lapangan dan melakukan 

wawancara di berbagai masyarakat maka penulis ingin menyampaikan beberapa 

saran yang terkait dengan judul maupun proses penelitian yaitu: 

1. Untuk tempat penelitian khususnya Kecamatan Medan Tembung 

terutama di Kelurahan Sidorejo Hilir harapannya supaya,  Para 

Pemimpin lebih memperhatikan masyarakatnya karena mereka banyak 

yang belum mendapatkan kesejahteraan dari Camat maupun Kelurahan 

2. Untuk Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudyohono 

perekonomian Indonesia memang mengalami kemajuan seperti 

pemberiaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi gas 3 kg bagi 

masyarakat kurang mampu peningkatan gaji pegawai negeri sipil tapi 

masih banyak dijumpai korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara 

maupun dari partai politik Presiden SBY bernaung. Dan harapannya 

agar korupsi di Indonesia bisa berkurang. 

3. Untuk ke depan nya Pemerintahan Presiden SBY harus melakukan 

pembangunan fasiitas di berbagai pelosok negeri ini agar 

Perekonomian di Provinsi dapat meningkat dan kesjahteraan 

masyarakat dapat terjamin dengan baik. 
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4. Sebaiknya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudyohono 

memperhatikan keadaan Masyarakat Indonesia karena pada zaman 

SBY menjabat ditemukan banyaknya proyek mangkrak yang disususn 

dalam dana APBN yang cukup besar tapi hasil dicapai dari 

pembangunan tidak ada sama sekali 

5. Presiden Susilo Bambang Yudyohono menurut saya selama memimpin 

Pemerintahan banyak di intervensi oleh lawan politik nya dan menurut 

saya hal itu tidak boleh terjadi di Indonesia karena Presiden tugasnya 

bertugas sebagai kepala Negara dan mampu memimpin masyarakatnya 

sendiri dan harus adanya kesatuan visi untuk mrmbangun negara 

bukan sebaliknya  

 

 

 

 

 

 

 

 


