
 
 

BAB VI 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Kelurahan Labuh 

Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru untuk lebih baik lagi 

dalam mengimplementasikan program raskin. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi program 

raskin di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota 

Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari Indikator 

komunikasi bahwa penyampaian informasi antara pihak Kelurahan Labuh Baru 

Timur dengan masyarakat melalui RT/RW dalam kategori baik. Namun, hal ini 

masih sedikit berbeda dengan observasi yang dilakukan oleh penulis. Penulis 

melihat masih adanya masyarakat yang kurang mengerti dengan informasi yang 

disampaikan oleh pihak Kelurahan Labuh Baru Timur beserta RT/RW dan 

kurangnya sosialisasi yang dilakukan tentang pedoman umum kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari Indikator sumber 

daya bahwa sumber daya Kelurahan Labuh baru Timur dalam menjalankan 

tugasnya berada dalam kategori baik. Namun, hal ini berbeda dengan hasil 

observasi yang dilakukakan oleh penulis. Penulis melihat masih adanya Aparat 

Kelurahan Labuh Baru Timur yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan 



 
 

kurang memberikan pelayanan yang nyaman dan baik kepada masyarakat yang 

melakukan pengurusan di Kelurahan.  

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari Indikator disposisi 

(sikap) bahwa sikap dari aparat Kelurahan Labuh Baru Timur dalam melayani 

masyarakat masih kurang baik dan kurang ramah. Hal ini juga terlihat berdasarkan 

observasi penulis dilapangan bahwa masih adanya pihak Kelurahan Labuh Baru 

Timur yang tidak melakukan pelayanan dengan baik dan bersikap tidak ramah 

kepada masyarakat yang melakukan pengurusan di Kelurahan. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden dari Indikator struktur 

birokrasi bahwa struktur birokrasi di Kelurahan Labuh Baru Timur dalam kategori 

kurang baik. Hal ini terlihat dari observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa 

masih ada pihak Kelurahan yang melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan 

kebutuhan masyrakat. 

Dari hasil rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulkan bahwa 

implementasi program raskin di Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung 

Sekaki Kota Pekanbaru dalam kategori baik dengan nilai persentase rata-rata 

sebesar 71,80 %. Namun, berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis 

lakukan bahwa implementasi program raskin di Kelurahan Labuh Baru Timur 

masih belum maksimal dan belum sesuai dengan pedoman umum raskin. Hal ini 

terlihat dari masyarakatnya yang masih kesusahan meskipun sudah adanya raskin 

tersebut, karena jumlah beras yang diterima tidak sama dengan jumlah anggota 

keluarga mereka.  

 



 
 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai implementasi program raskin di 

Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru adalah 

sebagai berikut : 

1. Komunikasi antara pihak Kelurahan Labuh Baru Timur kepada masyarakat yang 

melalui RT/RW untuk lebih dioptimalkan lagi agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

informasi mengenai raskin. 

2. Sumber daya manusia atau aparat Kelurahan Labuh Baru Timur harus lebih 

menyadari tugasnya sebagai pegawai pemerintahan, dan menyediakan fasilitas 

yang nyaman untuk masyarakat dalam urusan apapun. 

3. Sikap aparat Kelurahan Labuh Baru Timur harus lebih ramah lagi dalam melayani 

masyarakat yang berurusan di Kelurahan tersebut.  

4. Struktur birokrasi Kelurahan Labuh Baru Timur harus lebih memahami apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakatnya.. 

5. Dalam pengimplementasian program raskin seharusnya harus melihat kondisi dan 

kebutuhan masyarakatnya lebih jelas lagi. 


