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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Efektivitas 

Pelaksanaan Program Pelalawan Terang di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten 

Pelalawan maka dapat disimpulkan bahwasannya program ini dapat dikategorikan 

efektif bila dilihat dari semua indikator, berikut adalah fakta dilapangan sebagai 

berikut: 

1. Pembangunan ketenagalistrikkan untuk membantu konsumen tidak mampu. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai indikator ini, 

indikator ini sudah efektif. Ini dapat dilihat, program yang direncanakan 

pemerintah memang  untuk membantu konsumen tidak mampu. 

2. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum 

berkembang. 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai indikator ini, 

indikator ini belum sepenuhnya dikatakan efektif.  Walaupun masyarakat yang 

menerima dan pemerintah sudah mengatakan terpenuhinya kriteria Program 

Pelalawan terang ini. Namun berdasarkan hasil wawancara tidak semua 

masyarakat puas dengan adanya program ini karena masih adanya kecemburuan 

sosial yag terjadi di dalam masyarakat, dari data yang didapat masih banyak 

masyarakat belum mendapatkan listrik dan yang menerima bantuan program 

pelalawan terang hanya kelurahan. Berdasarkan hasil pengamatan di dalam 

pelaksanaan banyak masyarakat belum bisa mendapatkan listrik terkendala biaya 
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pemasangan instalasi listrik, dalam hal ini penulis mengalisis faktor penyebab 

dikarenakan biaya pemasangan di pedesaan yang tidak murah sehingga pihak 

pengembang tidak mampu menanggung biaya tersebut. Namun dapat kita lihat 

dengan adanya program ini telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat 

kecamatan Teluk Meranti. 

3. Pembangunan Tenaga Listrik di Daerah Terpencil 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai indikator ini, 

indikator ini sudah efektif, walaupun dalam hasil wawancara  penyelesaian 

pembangunannya masih terdapat kendala-kendala yang muncul seperti akses 

menuju lokasi yang kurang memadai serta faktor alam yang kurang mendukung. 

4. Pembangunan listrik pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai indikator ini, 

indikator ini sudah efektif. Karena Program Pelalawan terang ini memberikan 

dampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Kecamatan 

Teluk Meranti. Dengan adanya listrik di daerah mereka maka biaya yang biasanya 

sangat mahal mereka keluarkan tiap hari untuk membeli solar bisa mereka 

pergunakan untuk yang lain dan sistem perekonomian juga meningkat dengan 

adanya program dari pemerintah ini. 

Dari keseluruhan indikator tentang Efektifitas Pelaksanaan program  

Pelalawan Terang di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program sudah efektif, hal ini dapat dilihat dari 

pendapat  informan yang selalu positif dan yang merasa terbantu sehingga 
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mengapresiasi terhadap program tersebut. Walaupun pelaksanaan Program 

Pelalawan Terang sudah efektif, namun berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang penulis lakukan masih terdapat kendala dalam mencapai efektifitas 

Pelaksanaan program  Pelalawan Terang di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten 

Pelalawan yaitu : 

1.  Kurang selektifnya cara dalam menetapkan memberikan batuan program 

pelalawan terang sehingga banyak daerah terpencil dan belum berkembang 

benar-benar membutuhkan listrik tidak mendapatkan listrik menyebabkan 

kecemburuan antara yang mendapatkan listrik dengan yang tidak 

mendapatkan. 

2. Kurangnya dana untuk membantu masyarakat tidak mampu membuat 

masih ada masyarakat yang seharusnya sudah mendapatkan listrik belum 

mendapatkan listrik dikarenakan terkendala biaya pemasangan. 

3. Adanya kendala-kendala dalam pembangunan yang muncul seperti akses 

menuju lokasi yang kurang memadai, jarak yang jauh serta faktor alam 

yang kurang mendukung sehingga pembangunan listrik masih kurang. 

 

6.2 SARAN 

Setelah meneliti tentang analisis efektifitas pelaksanaan program Pelalawan 

Terang di Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, maka penulis dapat 

memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada seluruh tim pelaksana kegiatan program Pelalawan 

terang ini dimulai dari tingkat kabupten sampai masyarakat agar 
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menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah 

ditetapkan sehingga program Pelalawan terang ini benar-benar berjalan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dana yang dianggarkan 

memang benar-benar tersalurkan untuk masyarakat Teluk Meranti yang 

belum mendapatkan listrik sehingga dapat memberikan perubahan 

kehidupan yang lebih sejahterah. 

2. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu ikut serta dan berpartisipasi 

dalam setiap tahapan kegiatan Program Pelalawan Terang ini. Dan setelah 

pelaksanaan program ini selesai dilaksanakan maka hendaknya dilakukan 

pemeliharaan sehingga hasil program bisa bermanfaat secara terus 

menerus oleh masyaakat tersebut. 

3. Dalam penetapan penerima program ini hendaknya lebih memperhatikan 

kriteria-kriteria, sehingga anggaran yang dikeluarkan tepat pada sasaran 

yaitu kepada daerah yang benar – benar membutuhkan bantuan tersebut. 

4. Kepada pemerintah lebih memaksimalkan pendanaan maupun 

pembangunan listrik di daerah yang jauh dan terpencil. 

 


