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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas program pemuktakhiran data 

melalui sistem informasi kesejahteraan sosial di Kabupaten Bengkulu Selatan maka 

peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut : 

1. Ketetapan Sasaran Program 

 Ketetapan sasaran program dalam pelaksanaan program 

pemuktakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next 

generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dapat 

dilihat dari sub variabel ketetapan waktu yang belum maksimal dan sub 

variabel biaya program yang tidak di anggarkan. 

2. Sosialisasi Program 

  Sosialisasi program dalam pelaksanaan program pemuktakhiran data 

melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) di 

Dinas  Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dikatakan  belum maksimal 

dilihat dari sub variabel sosialisasi saluran komunikasi program dan sub 

variabel  jangka waktu sosialisasi program tersebut. 

3. Pencapaian Tujuan Program 

  Pencapaian tujuan program dalam pelaksanaan program 

pemuktakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next 

generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan bisa 
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dikatakan belum tercapai dapat dilihat dari sub variabel perencanaan program 

dan sub variabel  manfaat program. 

4. Pemantauan Program 

  Efektivitas pemantauan program dalam pelaksanaan program 

pemuktakhiran data melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next 

generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan belum 

maksimal dapat dilihat dari sub variabel mengamati perkembangan program 

dan sub variabel mengantisipasi kendala yang dihadapi program. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang telah peneliti 

peroleh, maka ada beberapa masukan atau saran peneliti kepada Dinas Sosial 

Kabupaten Bengkulu Selatan agar program pemuktakhiran data melalui sistem 

informasi kesejahteraan sosial next geneneration ( SIKS-NG) tersebut dapat berjalan 

dengan efektif, sebagai berikut : 

1. Dinas sosial beserta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan sebaiknya 

memikirkan anggaran bagi petugas operator SIKS-NG dan harus ikut 

berperan aktif dalam mendata masyarakat miskin secara akurat.  

2. Dalam sosialisasi program harus ditingkatkan lagi agar informasi 

tersampaikan secara menyeluruh agar tidak terjadi kekeliruan atau 

kesalahan dalam pelaksanaan program pemuktakhiran data melalui SIKS-

NG tersebut. Sehingga operator SIKS-NG dan masyarakat penerima 
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bantuan sama-sama mengetahui manfaat dari program tersebut dan 

diharapkan tepat sasaran.  

3. Dalam mencapai program yang sesuai dengan tujuan harus di melakukan 

update data secara terus menerus agar manfaat program bisa dirasakan 

oleh semua pihak yang bersangkutan dengan program tersebut. 

4. Dinas Sosial dalam pemantauan program harus di tingkat kan lagi yaitu  

dengan melakukan pemantauan secara langsung terhadap pelaksana 

dilapangan sehinga mengetahui hambatan dari pelaksanaan program dan 

dapat memberikan solusi dan dapat melihat mana masyarakat yang layak 

didata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


