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BAB VI 

PENUTUP 
 

Dalam bagian ini disampaikan beberapa kesimpulan dari 
penelitian dan implikasi kebijakan yang perlu untuk mendapatkan 
perhatian, baik oleh para pembuat kebijakan maupun para peneliti 
dikemudian hari. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan bahasannya yang telah disajikan, 
selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Pertama, model yang dipakai dalam penelitian untuk melihat 
pengaruh belanja pemerintah kabupaten/kota terhadap kemiskinan di 
Provinsi Nusa Tenggara Timur secara statistik cukup baik. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi, 
sebesar 94,36 persen. 

Kedua, peubah belanja pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
sektor ekonomi, sektor infrastruktur, sektor pendidikan memiliki  
pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa 
apabila belanja pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara 
Timur meningkat untuk ketiga sektor tersebut, maka tingkat 
kemiskinan di Provinsi NTT tersebut akan mengalami penurunan 
secara langsung. Sedangkan belanja pemerintah Kabupaten/Kota untuk 
sektor kesehatan, berpengaruh positif, hal ini menunjukkan bahwa 
peningkatan belanja pemerintah kabupaten/kota tidak secara langsung 
berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, tetapi diduga setelah 
dalam jangka waktu panjang. 

Ketiga, untuk mengentaskan masyarakat NTT dari kemiskinan 
upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah peningkatan 
pendapatan masyarakat.  
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Keempat, dilihat belanja pemerintah untuk sektor infratruktur 
dan sektor ekononomi memiliki koefisien regresi tertinggi, yaitu sektor 
infrastruktur (-0,281596), sektor ekonomi (-0,257868). Hal ini 
menunjukkan bahwa sektor ini akan menyebabkan tingkat penurunan 
kemiskinan lebih tinggi apabila  anggarannya ditingkatkan. Kondisi ini 
juga bisa dimaklumi karena infrastruktur yang baik seperti misalnya 
akses jalan dari desa menuju tempat pemasaran hasil produksi dari 
penduduk akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat miskin  
yang umumnya berada di pedesaan. Sebagaimana diketahui bahwa 
umumnya masyarakat miskin bekerja di sektor pertanian. Maka 
dengan akses yang lancar maka masyarakat akan dapat memasarkan 
hasil produksinya untuk meningkatkan pendapatannya yang pada 
muaranya menaningkatakan kemampuan ekonominya, sehingga bisa 
keluar dari kemiskinan.  

 

Implikasi Kebijakan 

 Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, maka selanjutnya disampaikan beberapa implikasi 
kebijakan sebagai berikut: 

Pertama, sebagai diketahui bahwa kemiskinan itu bersifat 
multidimensional, sehingga untuk mengentaskan kemiskinan tersebut 
perlu sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan 
program dan kebijakan yang saling mendukung dan terkait. Kentalnya 
budaya juga kadang menjadi faktor penghambat keluar dari 
kemiskinan, dimana potensi yang dimiliki masyarakat seperti misalnya  
ternak lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan adat istiadat dari 
pada untuk kebutuhan ekonomi dari masyarakat itu sendiri.  

Kedua, dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur di masa-masa mendatang, agar kebijakan pemerintah 
daerah  baik Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pemerintah 
kabupaten/kota dalam programnya harus diarahkan tidak dalam 
bentuk bantuan (klaster I) tetapi sudah lebih ke arah klaster II 
(pemberdayaan masyarakat), klaster III (pengembangan Usaha Kecil 
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dan Mikro) dan klaster IV (program pro rakyat melalui penyediaan 
prasarana/ sarana murah). Dengan demikian masyrakat akan terdidik 
tidak hanya berharap bantuan tetapi berusaha untuk memperbaiki 
taraf hidupnya dengan meningkatkan kemampuan ekonominya. 

Ketiga, program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 
periode 2008-2013 melaksanakan program “Anggur Merah” dengan 
memberi bantuan ke setiap desa sebesar 250 juta rupiah setiap tahun 
secara bergilir,  perlu dilanjutkan pada periode 2013-2018 yang terpilih 
kembali. Sebaiknya program ini bersinergi dengan pemerintah 
kabupaten/kota sehingga lebih mempercepat lagi pengentasan 
kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dan juga perlu monitoring dan 
evaluasi yang terus menerus untuk memperhatikan ketepatan 
programnya.   


