BAB VI
PENUTUP

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dikemukan pada BAB
V sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:
6.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat dilihat dari hasil penelitian adalah :
1. Aspek Komunikasi
a. Sosialisasi yang dilakukan dalam Program Anggur Merah di
Desa Lamabelawa sampai saat ini berjalan kurang baik
b. Dalam kaitan kejelasan program masih banyak masyarakat
yang belim paham dengan Program yang dijalnakan terlihat
melalui table hasil olahan penelti
c. Beberapa unit tidak menjalankan tugas secara konsisten karena
tidak menjalankan tugas sesuai attran yang ada
2. Aspek Sumber Daya
a. Para satf pelaksana Prgram Anggur Merah sudah dipilih
namun dalam dalam pemilihan masih ada kepentingan
didalmnya, juga dari segi jumlah staf pelaksana Program
Anggur Merah masih kurang jika dibandingkan dengan luas
desa Lamabelawa
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b. Infrmasi mengenai Program dari Pergub No 8 tahun2012 dan
Buku Saku Pedoman tahun 2013 belum dijalnakan dengan baik
dan tidak dimilik oleh para pengawas dan pendamoing
c. Wewenang belum dijalnkan dengan baik beberapa tugas yang
sebenarnya dijalnkan unit lain diambil alih oleh unit lain yang
sebenarnya tidak bertanggung jawab akan tugas tersebut
3. Aspek Disposisi
a. Dalam proses pengangkatan instansi atau badan pengurus di
Desa Lamabelawa kurang maksimal karean masih ada praktek
nepotisme diaman yang memiliki kedekatan keluarga sajalah
yang berhak dan dapat menjalani proses lebih lancar
b. Pemerintah Provinsi telah memberkan insentif kepada para
pendamping namun saying karena banyak yang tidak
menjalankantugas dengan baik, juga para pengurus koperasi
yang mengeluh karean tidak diberi insntif.
4. Aspek Struktur Birokrasi
a. Sagala peraturan belum diatur dengan baik di Desa
Lamabelawa dalam implementasi Prgram Anggur Merah
masih ada unit kerja yang tifak menjalankan peraturan secara
baik dan benar dalam proposal yang dibuat dengan tidak
memperhatikan kebenaran di lapnagan.
b. Penyebarana

Tanggung

pengimplementasian

Program
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jawab

dalam

Anggur

Merah

proses
di

Desa

Lmabaewala masih terkesan tumpang tindih anatar tugas
pengawas

dan

pedamping

dimana

mereka

sama-sama

menjalankan tugas yang sama sehingga untuk mecapaia tujuan
organisasi yang ramping dan kaya funhgsi menjadi sulit.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diata maka penulis menyarankan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur


Anggur Merah dapat berjalan dengan baik jika dapat djalankan
sesuai denga regulasi an pedoman yang sudah ada



Koperasi dan Kelompok usaha memiliki perbedaan dalam
pengelolaannya maka perlu ada pemisahan yang jelas



Harud dapat dipantau denga seksama agar dana yang diberikan
tepat sasaran, agar masyarakat miskin sajalah yang berhak
menerima bukan mereka yang memilik kemampuan ekonomi
tapi dengan alas an adanya kedekatan keluarga mereka bisa
menerimanya,

2. Bagi Tim Verifikasi


Selalu melakukan pengecekan di masyrakat dan jika ditemuka
ketidak sesuaian data maka tim verifikasi dapat langsung turun
mengecek
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3. Bagi Pendamping Desa


Pendamping

dapat

menjadi

manajer

Koperasi

yang

menjalankan manajemen koperasi dengan baik


Pendamping melakukan sosiaisasi kepada masyarakat agar
pengertian

tentang

program

dapat

diketahui

seluruh

masyarakat
4. Aparat Pemerintah Desa Lamabelawa


Aparat Desa malakukan pengawasan terhadap kelompokkelompok usaha yang ada di masyarkat



Dapatbekerja denga baik tanpa ada intervensi dari pihak
manapun

5. Bagi Badan Pengurus Koperasi


Dapat menjalankan tugas dan fungsi secara profesioanal



Menjalankan pembagian tugas secara merata

6. Bagi Masyarakat Penerima Bantuan


Dapat menggunakan dana bantuan sesuai peruntukan yakni
untuk membuka usaha



Mengembalikan uang iuaran secara teratur
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