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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1.  Kesimpulan 

 Program raskin muncul sebagai bentuk upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pemenuhan pangan dan 

karbohidrat untuk masyarakat miskin serta mengurangi beban pengeluaran 

rumah tangga sasaran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta 

analisis yang dilakukan penulis mengenai distribusi raskin di Desa Tambang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tepat Sasaran 

Sasaran dari pendistribusian raskin yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

adalah masyarakat miskin yang mempunyai penghasilan rendah. Berdasarkan 

hasil rekapitulasi tanggapan responden yang memberi tanggapan mengenai 

indikator tepat sasaran diketahui bahwa lebih banyak responden yang 

memberi tanggapan sesuai terhadap indikator tepat sasaran dengan jumlah 

persentase sebanyak 41,95%. 

2. Tepat Jumlah 

Jumlah pendistribusian raskin yang ditentukan oleh pemerintah pusat adalah 

sebanyak 15 Kg/RTS/bulan, tetapi hal ini berbeda dengan hasil penelitian 

yang peneliti lakukan dilapangan. Berdasarkan hasil dari rekapitulasi yang 

peneliti peroleh mengenai indikator tepat jumlah diketahui bahwa lebih 

banyak responden yang memberi tanggapan kurang sesuai dengan jumlah 

persentase sebanyak 22,68%. 
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3. Tepat Harga  

Harga raskin yang ditentukan oleh pemerintah pusat adalah Rp 1.600,00/Kg. 

Dimana hasil penelitian yang terjadi dilapangan dimana harga raskin yang 

telah ditentukan oleh pemerintah pusat sama dengan harga raskin yang 

ditentukan oleh pemerintah daerah. Hal ini juga terlihat berdasarkan hasil 

rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator tepat harga, dimana 

lebih banyak responden yang memberi tanggapan cukup sesuai dengan 

jumlah persentase sebanyak 27,56%. 

4. Tepat Waktu 

Waktu pendistribusian raskin dari perum bulog sampai Titik Distribusi 

dilakukan selama 12 kali dalam setahun. Hal ini sama dengan ketentuan 

pemerintah yang menyatakan bahwa proses pendistribusian raskin dilakukan 

12 kali dalam setahun. Namun hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

peneliti lakukan dilapangan, dimana proses pendistribusian raskin dari Titik 

Distribusi sampai ke Titik Bagi atau RTS yang dilakukan selama 4 kali 

dalam setahun atau 3 kali sebulan dalam setahun. Berdasarkan hasil 

rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator tepat waktu diketahui 

bahwa lebih banyak responden yang memberi tanggapan tidak sesuai dengan 

jumlah persentase sebanyak 25,12%. 

5. Tepat Administrasi 

Tingkat pelayanan serta persyaratan administrasi dalam pendistribusian 

raskin sangat mempengaruhi minat masyarakat miskin untuk memperoleh 

raskin. Hal ini sesuai dengan hasil peneliti lakukan dilapangan dimana hasil 
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rekapitulasi tanggapan responden mengenai indikator tepat administrasi 

menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang memberi tanggapan 

sesuai dengan jumlah persentase sebanyak 26,83%. 

6. Tepat Kualitas  

Kualitas raskin berdasarkan ketentuan pemerintah yang terkandung dalam 

pedoman umum penyaluran raskin adalah setara dengan kualitas beras bulog 

pada umumnya. Namun hal ini cukup sesuai dengan hasil penelitian yang 

peneliti lakukan dilapangan, dimana berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan 

responden mengenai indikator tepat kualitas diketahui bahwa lebih banyak 

responden yang memberi tanggapan cukup sesuai dengan jumlah persentase 

sebanyak 26,34%.  

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari semua indikator tersebut diketahui bahwa 

kebanyakan responden menilai program beras miskin di Desa Tambang masih 

kurang sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Hal ini terlihat dari 

penilaian responden dengan jumlah persentase 32,02%. 

 

6.2.  Saran 

Demi tercapainya pelaksanaan distribusi raskin dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tambang yang lebih baik 

lagi, penulis memberikan saran kepada pemerintah daerah serta instansi terkait 

dalam proses pendistribusian raskin yang tertuang dalam setiap indikator program 

raskin, yaitu : 
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1. Sistem pendataan RTS yang sudah ada perlu diperbaiki lagi diantaranya 

dengan melakukan pendataan baru khususnya untuk masyarakat miskin 

sehingga proses pendistribusian raskin dapat mengenai pada sasaran yang 

telah ditetapkan. 

2. Data jumlah RTS penerima raskin berdasarkan hasil pendataan di Desa 

harus sama dengan data jumlah RTS yang ada di BPS agar dapat 

menjamin jumlah beras yang akan diperoleh olehsetiap RTS. 

3. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan baru yang sesuai dengan 

kebijakan pemerintah pusat dalam proses pendistribusian raskin sehingga 

proses pendistribusian raskin dapat berjalan sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan. 

4. Persediaan beras yang sudah lama berada di gudang Perum Buloq perlu 

diganti dengan beras yang baru, sehingga RTS dapat menikmati kualitas 

beras yang lebih baik. 

 

 


