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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja Perum 

Bulog Divre Lampung dalam kegiatan pengadaan dan penyaluran 

program Raskin meliputi indikator masukan (input), proses (process), 

keluaran (output), dan hasil (outcome), diketahui bahwa kinerja kegiatan 

pengadaan dan penyaluran Raskin yang dilaksanakan oleh Perum Bulog 

Divre Lampung belum baik. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa 

kinerja Perum Bulog Divre Lampung dalam penyelenggaraan Raskin 

belum baik.  

2. Didalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor yang menjadi 

penghambat optimalisasi kinerja Perum Bulog Divre Lampung dalam 

kegiatan pengadaan dan penyaluran Raskin diantaranya yaitu: 

a. Faktor Internal, diantaranya yaitu: 

1) Kualitas SDM yang rendah 

2) Kurangnya sarana dan prasarana 

3) Sistem manajemen yang lemah 

4) Kurangnya monitoring dan pengawasan 
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5) Kondisi dan sistem kerja gudang yang kurang baik  

6) Anggaran yang terbatas 

7) Minimnya standar dan umpan balik  

b. Kendala Eksternal, diantaranya yaitu: 

1) Kondisi alam, sosial dan ekonomi 

2) Kurang optimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah 

 

B. Saran 

1. Melalui pengalaman organisasi selama ini, Perum Bulog Divre Lampung 

diharapkan dapat melakukan seleksi baik terhadap pegawai maupun mitra 

kerja secara lebih ketat berdasarkan kriteria profesionalisme dan 

pengalaman  

2. Perum Bulog Divre Lampung dapat memberikan penugasan kepada 

petugas operasional terkait, untuk memantau dan melaporkan kondisi 

sarana dan prasarana kegiatan teknis pengadaan dan penyaluran. Sehingga 

kondisi sarana dan prasarana yang ada dapat terus dibenahi. Serta Perum 

Bulog juga dapat bekerjasama dengan BPOM mengenai penyediaan 

laboratorium untuk pemeriksaan kualitas beras yang lebih tepat.  

3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Bulog Pusat untuk bisa 

mendapatkan hak otonomi agar karakter over bureaucratized dapat 

berkurang, sehingga organisasi dapat lebih fleksibel dan dinamis. 

4. Dengan dimilikinya subdivre di beberapa daerah, Perum Bulog Divre 

Lampung diharapkan dapat melakukan sosialisasi, baik kepada aparat atau 

pun masyarakat, mengenai tujuan, standar dan mekanisme yang berlaku 
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dalam penyelenggaraan Raskin. Hal ini berguna sebagai bentuk 

monitoring dan pengawasan agar aparat Perum Bulog tidak melakukan 

kelalaian dalam menjalankan tugasnya.  

5. Melalui penugasan kepada pegawai gudang, Perum Bulog Divre Lampung 

dapat melakukan pengecekan berkala terhadap kualitas beras yang sedang 

disimpan di gudang, serta dapat memberlakukan aturan first in- first out 

dalam sistem keluar masuknya beras di gudang. Selain itu, untuk 

mengurangi perkembangan Psocids (gurem), Perum Bulog melalui petugas 

gudang dapat membuat ventillasi tambahan dan melakukan fumigasi 

secara rutin. 

6. Perum Bulog dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa 

mendapatkan dana pendamping. Dana ini dapat digunakan untuk 

memaksimalkan jumlah masyarakat miskin yang dapat dilayani oleh 

Perum Bulog Divre Lampung. 

7. Berdasarkan RKAP dan standar yang dimiliki oleh Kantor Bulog Pusat, 

Perum Bulog Divre Lampung dapat membuat standar dan umpan balik 

yang tepat, agar pelaksanaan tugas dapat lebih terkoordinir. 

8. Berdasarkan pengalaman yang selama ini dimiliki, Perum Bulog dapat 

membuat langkah antisipasi terhadap kondisi alam, sosial dan ekonomi 

yang sulit diprediksi. 

9. Dalam setiap kesempatan, seperti dalam rapat perencanaan dan rapat 

evaluasi program Raskin, Perum Bulog dapat menekankan bahwa 

dukungan Pemda setempat sangat dibutuhkan untuk menyukseskan 

pelaksanaan Program Raskin.  


