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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

               Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi program 

penanggulangan kemiskinan yaitu program KIS di Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.: 

             Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari indikator komunikasi 

bahwa  sosialisasi tentang Program Kartu Indonesia Sehat atau KIS dalam 

kategori ragu-ragu/kurang baik. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi penulis 

lakukan bahwa sosialisasi belum dilakukan secara maksimal serta belum jelas. 

 Berdasarkan hasil responden rekapitulasi jawaban responden dari indikator 

sumber daya dapat dikatakan kategori tidak baik dari segi kemampuan staf, 

jabatan/wewenang,  dan fasilitas lebih banyak responden yang menjawab  tidak 

setuju yaitu berjumlah 131 orang atau 25,38%. Hal ini berbeda dengan hasil 

wawancara penulis lakukan bahwa petugasyang melaksanaan program KIS sudah 

sudah mempunyai kemampuan dan keahlian serta sesuai dengan wewenangnya. 

          Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari indikator disposisi 

(sikap) bahwa sikap dari aparat pemerintah daerah yang melaksanakan program 

KIS dalam kategori masih kurang baik. Hal ini juga terlihat berdasarkan observasi 

penulis dilapangan bahwa masi ada aparat pemerintah daerah yang bertugas 

melaksanakan program KIS dalam memberikan pelayanan kurang baik dan  tidak 

ramah kepada masyarakat yang melakukan pengurusan KIS. 
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          Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari indikator struktur 

birokrasi yang berkaitan dalam pelaksanaan program KIS di kategorikan kurang 

baik. Hal ini berbeda dengan hasil wawancara penulis lakukan dengan salah satu 

pegawai/staf yang melaksanakan program KIS bahwa dalam menjalankan 

program KIS sudah sesuai dengan SOP dan Undang-Undang serta melakukan 

koordinasi rutin. 

          Dari hasil rekapitulasi responden  dapat disimpulkan bahwa Implementasi 

program penanggulangan kemiskinan yairu program KIS di kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekan Baru dalam kategori kurang baik sebanyak 

463 orang atau 27,61%, berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis 

lakukan bahwa implementasi program KIS di Kelurahan Simpang Baru 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan 

kurangnya sosialisasi, pelayanan yang tidak baik, serta pelaksana program KIS 

belum maksimal melaksanakan sesuai kewenangan dan SOP/UU yang ditetapkan.  

6.2 Saran 

  Adapun saran penulis mengenai implementasi program penanggulangan 

kemiskinan yaitu program KIS di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi antar instansi yang berkaitan dengan program KIS dengan 

masyarakat lebih dioptimalkan lagi agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

informasi mengenai program KIS 
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2. Sumber daya manusia atau staf yang menjalankan program KIS lebih 

menyadari dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan 

menyediakan fasilitas yang nyaman untuk masyarakat. 

3. Sikap aparat PEMDA khususnya pelaksana yang bertugas menjalankan 

program KIS harus lebih baik dan ramah lagi dalam melayani masyarakat. 

4. Struktur Birokrasi di instansi yang berkaitan dengan program KIS harus lebih 

memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat  

5. Dalam pengimplementasian program KIS seharsunya lebih maksimal lagi dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


