
96

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari hasil

penelitian, kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan distribusi

bantuan logistik bencana alam di kabupaten Rokan Hulu Khususnya dibidang

Bantuan Sosial.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan

mengenai pendistribusian bantuan logistik bencana alam di Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu maka pada bab ini penulis mengambil beberapa

kesimpulan dan untuk melengkapi juga akan dikemukakan saran-saran sebagai

bahan masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

6.1 KESIMPULAN

Keterlambatan dalam penanganan bencana banjir terlihat belum adanya

tindakan yang diharapkan oleh masyarakat korban banjir di Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu, sehingga dengan demikian, maka proses penanggulangan

bencana ini tentunya memerlukan pengelolaan yang baik dan efektif

Pertimbangan tingkat pemenuhan barang yang dibutuhkan akan menjadi variabel

terpenting dalam pemenuhan kebutuhan di lokasi bencana. Peran sistem informasi

menjadi sangat penting agar aktivitas tanggap darurat dan penanggulang bencana

yang meliputi aktivitas, pengiriman barang seperti bantuan logistik, obat-obatan
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dan tenaga medis, peralatan penyelamatan khusus dan tim penyelamatan, serta

makanan dan minuman kepusat distribusi daerah yang terkena bencana dapat

dilakukan dengan secepat dan setepat mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana, khususnya dalam Pasal 6 dan Pasal 8 telah

mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang antara lain adalah

memberikan perlindungan pada masyarakat dari dampak bencana, dan pemulihan

kondisi dari dampak bencana, termasuk di dalamnya adalah bantuan logistik pada

saat status keadaan darurat.

Pengelolaan bantuan logistik dilakukan pada status keadaan darurat

dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke

pemulihan sesuai dengan penjelasan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana. Pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan

darurat adalah suatu kegiatan terpadu dalam mengelola barang bantuan

penanggulangan bencana. Pendekatan terpadu tersebut mencakup antara lain

dalam pencarian sumber,  pengadaan logistik, penjaminan kualitas, pengemasan,

pengiriman pengangkutan,  penyimpanan di gudang dan pengelolaan persediaan

logistik. Kegiatan ini banyak melibatkan pelaku yang melakukan berbeda

aktivitas.

Oleh karena itu, setiap pelaku harus terkoordinasi ditetapkan

pengelolaannya dan dilakukan pemantauan yang tepat untuk memastikan bahwa
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semua bantuan dijaga hingga bantuan tersebut didistribusikan kepada penerima di

tingkat rumah tangga (kepala keluarga). Dalam operasi darurat bantuan logistik

diperlukan untuk mendukung organisasi dan pelaksanaan operasi status keadaan

darurat dengan tujuan memastikan ketepatan waktu dan efisiensi.

Dukungan bantuan logistik harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran,

tepat kualitas, tepat kuantitas dan sesuai kebutuhan. Salah satu unsur penting yang

harus diperhatikan adalah pengelolaan bantuan logistik harus dilakukan secara

efektif dan efisien pada saat status keadaan darurat bencana. Berkaitan dengan hal

tersebut, perlu disusun pedoman pengelolaan bantuan logistik pada masa status

keadaan darurat bencana.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan

tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam

pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang

dibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh

pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggungjawab dan

merasa memiliki program pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil angket dari komponen masyarakat, bahwasanya

pelaksanaan pendistribusian bantuan logistik bencana alam di Kecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu dikategorikan baik dengan nilai persentase rata-rata

sebesar 61.92. Analisa penyelenggaraan bantuan logistik bencana alam

diKecamatan Rambah Kabupaten Rokan hulu melalui data primer dan data

sekunder yang diperoleh dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa

penyelenggaraan bantuan logistik masih belum sepenuhnya berjalan dengan
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optimal, ini dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang tidak diberikan

bantuan, serta penanganan dan pendistribusian bantuan logistik yang lambat

diterima masyarakat korban banjir.

6.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini sekiranya

dapat bermanfaat pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan di masa yang akan datang dalam perencanaan bantuan logistik

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat ditingkatkan agar

sesuai dengan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam

merumuskan, Menyusun rencana anggaran agar lebih merata dan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat korban banjir.

2. Diharapkan di masa yang akan datang dalam pengadaan bantuan logistik

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat korban banjir.

3. Diharapkan dalam pendistribusian bantuan logistik Dinas Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dapat melakukan koordinasi dengan instansi

terkait dan membina kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan

pendistribusian bantuan logistik agar dalam pendistribusian tidak ada lagi

bantuan yang lambat diterima oleh korban banjir.


