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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa hasil penelitian

analisis pelaksanaan penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di

Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam

pelaksanaannya masih kurang tepat dan belum terlaksana dengan baik. Hal ini

berdasarkan analisa diatas dan berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara

peneliti dengan masyarakat dan aparat desa . Yang mana dari enam indikator yang

menentukan keberhasilan implementasi program beras miskin yang telah

ditentukan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan),

hanya satu indikator yang dikatakan tepat dan sesuai dengan petunujuk

penyaluran beras miskin tersebut. Yaitu indikator tepat administrasi , yang mana

para RTM tidak memerlukan atau tidak melalui administrasi yang sulit untuk

mendapatkan beras Raskin. Sementara lima indikator lainnya yaitu tepat sasaran,

tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga dan tepat kualitas tidak sesuai dengan

petunjuk teknis pelaksanaannya.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa nara

sumber yang atau orang yang mengetahui program tersebut mengungkapkan

bahwa, sebenarnya kegiatan yang dilaksanakan berupa program penyaluran raskin

di deasa tanjung bakau sudah dilaksanakan dengan maksimal. Namun ada

beberapa hal yang menjadi kendala didalam pelaksanaan penyalurannya pada titik

bagi. Yaitu banyaknya pertimbangan yang dilakukan, mengingat banyaknya
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masyarakat yang belum termasuk kedalam RTS, makanya terkadang untuk

penyalurannya dibagi rata diberbabagi desa dan juga adanya pembagian beras

kepada yang bukan RTS agar masyarakat miskin yang bukan RTS tersebut juga

mendapatkannya, karena kepala desa selaku petugas raskin pada titik bagi lebih

tahu masyarakatnya. Kemudian adanya pembagian beras miskin yang disalurkan

sekali tiga bulan merupakan kebijakan yang dibuat oleh forum kepala desa agar

masyarakat mereka banyak yang menikmati beras tersebut.

Selanjutnya beberapa faktor yang mempengaruhi penyaluran program

beras miskin tersebut adalah pertama, komunikasi, yang dimaksud komunikasi

disini adalah adanya kontak yan dilakukan antar pelaksana program raskin

tersebut dalam hal untuk kelancaran penyaluran raskin tersebut. Yang kedua

adalah sumber daya, setiap orang atau pelaksana dari program penyaluran beras

miskin ini harus mempunyai sumberdaya yang baik, sehingga mereka tahu apa

yang harus mereka kerjakan. Yang ketiga adalah disposisi, yang dimaksud dengan

disposisi disini adalah sikap dari para pelaksana program itu sendiri, bagaimana

sikap pelaksana itu terhadap mengatasi suatu permasalahan, dan juga sikap

terhadap sesama pelaksana program tersebut. Yang keempat adalah struktur

birokrasi, struktur birokrasi yang jelas dan tupoksi yang jelas akan memudahkan

seseorang atau kelompok didalam melaksanakan suatu kegiatan, karena mereka

tahu apa yang harus mereka kerjakan. Begitu juga didalam pelaksanaan program

penyaluran beras miskin di Desa Tanjung Bakau. Yang kelima yang menjadi

faktor berdasarkan pengamatan peneliti adalah kondisi sosial, yang mana

masyarakat yang ada di pedesaan merupakan masyarakat yang akrab dengan adat
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budaya, sehingga para pengambil kebijakan harus berhati-hati didalam

melaksanakan suatu kebijakan tersebut.

6.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran yang

tujuannya adalah untuk kebaikan dan kemajuan semata, adapun sarannya adalah

sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Mepulauan Meranti dan khususnya

Pemerintah kelurahan/desa Tanjung Bakau diharapkan adanya perhatian yang

lebih serius dalam penyaluran dan pengelolaan program beras miskin 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 telah ada. Selanjutnya

pemerintah harus menyikapi dengan baik membuat kebijakan dalam hal untuk

mengatasi permasalahan yang sedang terjadi pada penyaluran beras miskin,

terutama untuk mengatasi ketidak tepatan sasaran dalam hal pemilihan rumah

tangga sasaran dan kekurangan jumlah beras juga menjadi perhatian yang

lebih. Selain itu juga agar melakukan pengawasan dan monitoring yang lebih

ketat agar beras yang disalurkan tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan

dengan baik oleh penerimanya. Kemudian perlu adanya singkronisasi dan

kerja sama antara pemerintah desa dengan Badan Pusat Statistik didalam

menetapkan rumah tangga sasaran, agar tidak terjadi salah sasaran beras yang

disalurkan kepada masyarakat.
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2. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa seabagai penerima Raskin pada

titik distribusi dan penerima raskin pada titik bagi hendaknya lebih

menekankan harga yang telah ditetapkan yaitu Rp.1.600/Kgnya. Agar tidak

terjadi ketimpangan harga Raskin yang bervariasi disetiap desa.

3. Kemudian kepada pihak pengelola Raskin di kecamatan hingga kedesa yang

merupakan titik bagi yang akan menyalurkan beras kepada RTS agar selalu

memperhatikan dan mengecek setiap karung beras yang disalurkan oleh bulog

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

bisa dikembalikan kepada pihak perum bulog untuk diganti. Sehingga dengan

demikian pembagian secara merata bagi masyarakat tidak akan terjadi lagi.

Dan juga pemerintah desa selalu melakukan musyawarah desa untuk

melakukan pemutakhiran data masyarakat yang akan memperoleh beras

miskin tersebut. Sehingga dengan demikian, kesejahteraan masyarakat

penerima manfaat akan tercapai dengan baik.


