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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa

implementasi kebijakan program raskin di Desa Dwitunggal belum berhasil dan

belum berjalan maksimal. Hal ini bedasarkan analisa diatas dan  berdasarkan hasil

kuesioner dan wawancara peneliti dengan masyarakat dan aparat desa

Dwitunggal. Yang mana dari enam indikator yang menentukan keberhasilan

implementasi program miskin yang telah ditentukan oleh TNP2K (Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), hanya satu indikator yang dikatakan

tepat dan sesuai dengan petunjuk penyaluran beras miskin tersebut, yaitu indikator

tepat administrasi, yang mana para RTM tidak memerlukan atau tidak melalui

persyartan administrasi yang sulit untuk mendapatkan beras tersebut. Sementara

lima indikator lainnya seperti tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, tepat

jumlah dan tepat harga pelaksanaanya tidak sesuai dengan petunjuk teknis, dan

dapat dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran

Tepat sasaran penerima raskin di Desa Dwitunggal bisa dikatakan belum

tepat sasaran, karena pelaksanaan pendistribusian raskin di Desa

Dwitunggal tidak hanya diberikan kepada RTM sesuia dengan aturan yang

ada, namun juga disalurkan kepada Rumah Tangga Sederhana dan Rumah

Tangga Mampu.
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2. Tepat Administrasi

Ketepatan administrasi di Desa Dwitunggal sudah dikatakan tepat

administrasi. Karena dalam tepat administrasi masyarakat Desa

Dwitunggal tidak di persulit dalam memenuhi peryaratan yang telah

diterapkan oleh pihak desa. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketepatan

administrasi di desa Dwitunggal bisa dikatakan tepat.

3. Tepat Jumlah

Ketepatan jumlah berat Kg yang diterima oleh setiap RTM raskin belum

bisa dikatakan tepat jumlah. Karena pelaksanaan pendistribusian

dilapangan jumlah berat Kg yang disalurkan dan diterima oleh setiap RTM

raskin di Desa Dwitunggal tidak tepat jumlahnya. Yang seharusnya sesuai

dengan aturan atau Pedoman Umum Raskin setiap KK mendapatkan 15

kg/bulan, namun dilapangan setiap RTM raskin mendapatkan kurang dari

15 kg/ bulannya.

4. Tepat Harga

Ketepatan harga penjualan beras di Desa Dwitunggal belum/tidak tepat

harga. Dari masalah ketepatan harga penjualan beras raskin kepada RTM

raskin di Desa Dwitunggal ini dikatakan tidak tepat harga karena harga

yang dijual kepada RTM adalah Rp.2000/kg, dan itu disebabkan oleh

biaya angkut upah timbang dan lain sebagainya.

5. Tepat Kualitas

Ketepatan kualitas yang disalurkan ke RTM di Desa Dwitunggal belum

bisa dikatakan baik atau tepat, karena tidak terpenuhinya standar kualitas
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beras bulog, ketidak tepatan kualitas beras ini bukan karena perum bulog

tidak bisa memenuhi standar beras yang berkualitas baik, namun lebih

dikarenakan akibat penurunan mutu selama penyimpanan beras yang

berada didalam gudang bulog, sehingga beras yang disalurkan ke RTM

tidak layak dan tidak sesuai standar  mutu lagi.

6. Tepat Waktu

Ketepatan waktu dalam implementasi kebijakan program raskin di Desa

Dwitunggal belum bisa dikatakan tepat waktu. Dikarnakan pendistribusian

raskin di Desa Dwitunggal dilakukan sebanyak 3 bulan atau 4 bulan sekali

dengan pendistribusian yang tidak dapat ditemukan.

6.2 Saran

Program raskin yang telah berjalan selama tujuh belas tahun telah

menggunakan biaya yang cukup besar dan malibatkan banyak pihak, namun

hingga saat ini kinerjanya belum efektif. Oleh karena itu penulis memberikan

beberapa saran untuk bisa meningkatkatkan pelaksanaan program raskin di Desa

Dwitunggal, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan khususnya

Pemerintah Kelurahan/ Desa Dwitunggal diharapkan adanya perhatian

yang lebih serius dalam penyaluran dan pengelolaan program raskin

tersebut. Kemudian pemerintah juga harus berhati-hati dan teliti untuk

mengambil suatu kebijakan, terutama kepada pemerintah desa dalam hal

ini kepala Desa agar membuat kebijakan sesuai dengan peraturan yang

ada.
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2. Pemerintah harus menyikapi dengan baik untuk membuat kebijakan dalam

hal untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada penyaluran

beras miskin, terutama untuk mengatasi ketidak tepatan sassaran dalam hal

pemilihan rumah tangga saaran dan kekurangan jumlah beras juga menjadi

perhatian yang lebih.

3. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagai penerima rakin pada

titik distribusi dan penerima raskin pada titik bagi hendaknya lebih

menekankan harga yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1600,00/Kg nya.

4. Kemudian kepada pihak pengelola raskin dikecamatan hingga ke desa

yang merupakan titik bagi yang akan menyalurkan beras kepada RTM agar

selalu mengecek setiap karung beras yang disalurkan oleh Perum bulog

tersebut, agar karung beras yang sudah rusak dan timbangan yang tidak

cukup bisa dikembalikan kepada perum bulog untuk di ganti. Sehingga

dengan demikian pembagian secara marata bagi masyarakat tidak akan

terjadi lagi.


