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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga 

Tidak Mampu  

 

Selama ini subsidi listrik tidak ditegaskan untuk masyarakat tidak mampu, 

melainkan melalui parameter ukuran daya listrik 450 VA dan 900 VA. Adanya 

selisih yang cukup besar antara data TNP2K dengan jumlah konsumen listrik 

bersubsidi yang ada di PLN terjadi karena sejak orde baru data konsumen 

golongan 450 VA dan  900 VA tidak pernah di-update lagi. Pemberian subsidi 

tidak sesuai dengan tujuan pemberian Subsidi sehingga pemberian subsidi listrik 

menjadi tidak tepat sasaran. 

Manfaat dari Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran ini di nilai sangat 

bermanfaat, karena sangat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah 

tangga tidak mampu. Perubahan bagi masyarakat yang mendapatkan subsidi 

listrik ini membantu meringankan beban pengeluaran setiap bulan nya. Tetapi 

perubahan tersebut juga sangat dirasakan bagi rumah tangga mampu yang dicabut 

subsidi listrik nya, masyarakat terkejut pada saat pembayaran listrik karena 

melonjak naik dari biasa nya. 

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu 

merupakan Kebijakan Pemerintah, sejatinya untuk memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam mengakses listrik. Implementor Kebijakan Subsidi Listrik 
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Tepat Sasaran ini adalah Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Sosial, TNP2K, PT PLN (Persero) dan Pemerintah Daerah. 

PT PLN Persero sebagai pelaksana teknis penyaluran Subsidi Listrik tidak 

hanya terpaut dengan unsur kapasitas teknis saja, selain itu unsur tanggung jawab 

dan komitmen yang di tingkat Kelurahan, RW hingga RT tidak kalah penting nya. 

Sosialisasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran di Kelurahan Air 

Jamban belum berjalan dilihat dari banyak nya masyarakat yang tidak mengetahui 

tentang kebijakan tersebut. Petugas dan Pelaksana Kebijakan Subsidi Listrik 

Tepat Sasaran sangat berperan  aktif dari para pemangku kepentingan, baik 

instansi pemerintah maupun PLN, masyarakat, dan pemangku kepentingan 

lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan 

kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dapat berjalan baik dan lancar. 

Karakteristik yang dibuat oleh TNP2K untuk menetapkan penduduk miskin 

di Indonesia antara lain identitas Rumah Tangga Sasaran (RTS), ketenagakerjaan, 

perumahan, kepesertaan program bantuan pemerintah, kesehatan, kepemilikan 

asset dan pendidikan. Kriterianya diambil dari berbagai variable. Implementasi 

Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu di 

Kelurahan air Jamban di nilai belum tepat sasaran karena hanya memenuhi 7 

variabel dan masih di kategorikan ke dalam rumah tangga mampu. 

Dalam pelaksanaan kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga 

Tidak mampu di  Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten 

Bengkalis telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur 



 

 
 

95 

dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam 

pelaksanaan suatu kebijakan. 

 

2. Kendala Kendala Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat 

Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu 

 

Kendala yang dihadapi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran adalah 

tidak update nya data dari BPS. Masih terdapat keluarga mampu yang masuk 

daftar miskin sehingga mendapatkan subsidi serta keluarga miskin atau kurang 

mampu yang tidak masuk daftar miskin sehingga tidak menerima subsidi. 

Sosialisasi kepada masyarakat yang mengandalkan penyebaran informasi informal 

dari aparat desa/kelurahan dan petugas pembagi merupakan salah satu titik lemah 

program.  

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai implementasi kebijakan pemerintah tentang 

Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu di Kelurahan Air 

Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut : 

1) Aparatur pemerintah Kelurahan harus berusaha untuk melakukan proses 

belajar, demi tercapai pemerintah kearah yang lebih baik dan menuju 

konsep pemikiran baru di mana sekarang ini sudah ada kebebasan untuk 

kelurahan menuju kearah yang lebih maju yang sesuai dengan 

perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai budaya yang ada di 

kelurahan tersebut. 
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2) Perlu adanya persatuan dan kesatuan antara masyarakat dan pemerintah 

kelurahan dalam melakukan perubahan karena masyarakat merupakan 

faktor utama dan juga muara dari perubahan yang akan dilakukan. Dan 

untuk itu masyarakat harus memandang positif dan partisipasi terhadap 

segala upaya yang dilakukan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan 

Implementasi kebijakan pemerintah tentang Kebijakan Subsidi Listrik 

Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu. 

3) Pemerintah kelurahan harus transparan setiap apa yang akan dilakukan dan 

juga melibatkan semua masyarakat setiap apa yang akan di ambil akan 

supaya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dengan apa 

yang diinginkan oleh masyarakt desa, karena selama ini banyak kebijakan 

yang diambil sendiri oleh pemerintah kelurahan dan aparatur pemerintah 

kelurahan, padahal ciri pemerintah yang baik adalah melakukan 

musyawarah dengan masyarakat.  

4) Pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

kelurahan dalam segala hal, karena masyarakat butuh kenyamanan dalam 

setiap urusan yang ada dan hendaknya setiap kebijakan atau program 

Nasional yang dibuat oleh pemerintah haruslah disosialisasikan kepada 

masyarakat. 

 


