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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah  

Setiap negara di dunia ini tentu melaksanakan pembangunan untuk 

negaranya.Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan setiap negara 

untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya.Pada 

hakikatnya negara melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan 

kesejahteraan bangsa secara utuh dan menyeluruh tanpa membedakan suku, 

agama dan jenis kelamin. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan 

pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat 

indonesia, karenanya seringkali terdengar istilah pembangunan oleh rakyat dan 

untuk rakyat. 

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha 

pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu 

bangsa, Negara dan Pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan 

bangsa (Siagian, 1983:2), modernitas yang bertumpu pada nilai-nilai masyarakat 

bangsa untuk tetap terjaga dan dipertautkan menjadi asset untuk pembangunan 

fase yang berkelanjutan dan berkesenambungan. 

Menurut Conyers (Soetomo, 2006:312) Pembangunan Sosial diberi makna 

dalam pengertian yang lebih umum sebagai pembangunan yang dilakukan dari 

dan oleh rakyat. Dalam pengertian yang lain khusus pembangunan sosial dapat 

diartikan sebagai pembangunan yang menyangkut aspek non ekonomi dan dalam 
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rangka tercapainya hak asasi atau kehidupan warga masyarakat sesuai harkat dan 

martabatnya sebagai manusia. 

Sumarno Nugroho dalam Soetomo (2006:312) menggunakan pengertian 

pembangunan sosial yang diambil dari rumusan pre conference working party dari 

internasional conference of sosial welfare. Dalam perumusan tersebut, 

pembangunan sosial diartkan sebagai aspek keseluruhan pembangunan yang 

berhubungan dengan relasi-relasi sosial dan nilai-nilai yang berhubungan dengan 

hal itu. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa pembangunan sosial memberikan 

perhatian kepada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau 

menyempurnaan kondisi-kondisi sosial mereka. Rumusan tersebut termasuk 

pengertian pembangunan sosial yang memiliki cakupan yang luas. 

Konsep pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya rangka upaya 

mewujudkan cita-cita Negara kesejahteraan ( welfare state ). Konsep tersebut 

bersumber dari pemahaman tentang fungsi Negara. Dalam welfare State , Negara 

tidak lagi hanya bertugas memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi 

terutama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat / warganya (Nadraha 

dalam Boediono, 2006:313). Dalam pandangan tersebut, Negara dituntut untuk 

berperan aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyat, yang didorong oleh 

pengakuan atau kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai 

harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam banyak hal, hak rakyat untuk 

memperoleh kesejahteraan ini juga akan terkait dengan hak-hak asasi manusia. 

Gagasan tersebut kemudian akan membawa implikasi apabila suatu 

Negara yang menganut paham welfare state tersebut menyelenggarakan program 
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pembangunan nasional. Dalam hal ini Negara yang bersangkutan dituntut untuk 

menempatkan pembangunan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan 

nasionalnya. Oleh sebab itu, dapat dipahami pula munculnya aspek sosial sebagai 

salah satu aspek dalam pembangunan nasional disamping aspek-aspek yang lain 

seperti ekonomi dan politik. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus 

mengalokasi dana untuk keperluan pembangunan sosial ini, walaupun dilihat dari 

upaya mengejar produktivitas dan menarik manfaat ekonomis, alokasi dana 

tersebut dianggap tidak produktif, karena cendrung bersifat konsumtif, setidak-

tidaknya dilihat dari perspektif jangka pendek. Dengan demikian, sebagai salah 

satu aspek dalam pembangunan nasional, bidang yang tercakup dalam 

pembangunan sosial meliputi hal-hal yang berada diluar aspek ekonomi, yaitu hal-

hal yang tidak langsung memberi manfaat ekonomi, tetapi berkaitan dengan 

harkat martabat dan hak asasi sebagai manusia. Walaupun demikian, dilihat dari 

kaca mata pembangunan nasional sebagai kebetulan, pembangunan sosial tersebut 

sering diposisikan melengkapi dan bersifat komplementer terhadap pembangunan 

ekonomi.  

Sebagai suatu strategi yang ingin secara langsung dan cepat menangani 

dan memecahkan masalah kemiskinan, Tjokrowinoto (Boediono, 2006:315) 

merumuskan pengertian yang lebih operasional untuk memahami strategi 

pembangunan yang berorientasi pada paradigma kesejahteraan yang menjanjikan 

kesejahteraan dan keadilan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada 

kesejahteraan, dirumuskan sebagai jumlah besar program yang akan 

mengantarkan hasil pembangunan kepada sebagian terbesar warga masyarakat 
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dalam waktu sesingkat mungkin,melalui jalur yang selangsung mungkin, terutama 

dengan cara meningkatkan akses mereka kepada pelayanan publik dan 

penyuluhan. Dalam operasionalisasinya pemerintah merancang sebuah paket 

program yang berisi yang berisi sebagai komponen yang paling terkait dengan 

persoalan kesejahteraan yang akan ditangani. Langkah berikutnya adalah upaya 

untuk menyalurkan berbagai komponen paket program tersebut. Kepada 

kelompok masyarakat yang dianggap menyandang masalah dalam pemenuhan 

kesejahteraan tersebut. 

Dalam implementasinya pembangunan tidaklah tanpa hambatan. Dengan 

cakupan atau luas lingkup yang begitu komfleks, semakin banyak persoalan yang 

harus diselesaikan pula, salah satunya ialah kemiskinan. Persoalan kemiskinan 

merupakan tantangan dunia, tidak hanya di Indonesia tetapi permasalahan ini 

menjadi masalah terbesar pembangunan diabad 21. Seperti yang dikemukakan 

dalam millenium development goals, yang disepakati PBB menjadi salah satu 

target bersama 186 Negara guna mengurangi jumlah penduduk miskin dunia pada 

periode 2000-2015. Di Indonesia sendiri upaya penanggulangan kemiskinan itu 

tercantum dalam tujuan negara (pembukaan undang-undang 1945) dan secara 

lebih spesifik dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 

19,20,21 tentang penanggulangan kemiskinan yang isinya : 

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan 

yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak 

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang 

layak bagi manusia. Penanggulangan kemiskinan ditunjukkan untuk : 
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1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta 

kemampuan berusaha masyarakat miskin 

2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan 

kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak dasar 

3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang 

memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-

luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup 

secara berkelanjutan 

4. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan retan. 

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk  

a. Penyuluhan dan bimbingan sosial 

b. Pelayanan sosial 

c. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha  

d. Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar  

e. Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar 

f. Penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman 

g. Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha 

Kemiskinan merupakan kondisi atau relatif yang menyebabkan seseorang 

atau kelompok masyarakat dalam wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk 

mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang 

berlaku didalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau alami, kultur dan 

struktural. Kemiskinan karena sebab-sebab alami adalah kemiskinan yang 
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disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan 

sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku atau 

budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Kemiskinan stuktural 

merupakan kemiskinan yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh 

berbagai kebijakan, peraturan dan keputusan dalam pembangunan. 

Kemiskinan dapat diukur persentasenya dalam periode-periode tertentu. 

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, 

yaitu pendekatan absolut dan relatif. Ukuran kemiskinan absolut adalah 

pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat 

mutlak yang berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Ukurannya 

antara lain berupa tingkat pendapatan. Pengeluaran/konsumsi atau kalori keluarga 

dalam dalam satuan waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran 

tersebut. Sedangkan ukuran kemiskinan yang relatif adalah pendekatan yang 

memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran 

lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Ukurannya berasal dari 

ukuran absolut namun lebih ditekankan pada proporsi relatif. 

Di Indonesia ada 5 ukuran yang dijadikan sebagai batasan kemiskinan 

yaitu: metode ekuivalen beras, pendekatan biologis dan nutrisi, pendekatan 

pendapatan dan pengeluaran, metode kebutuhan dasar, dan kombinasi dari lima 

ukuran tersebut. 

Menurut World Bank (1993), tujuan pengukuran kemiskinan antara lain: 
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1. Kemiskinan melihat sejauh mana kemiskinan terjadi pada lokasi, jumlah, 

sebaran, kondisi masyarakat, ketampakan lainnya. 

2. Memberikan data statistik yang berguna bagi analisis dan perencanaan 

pembangunan serta penghapusan kemiskinan. 

3. Mempengaruhi pola kebijkan dan pengambilan keputusan yang kelak 

diterapkan. 

Meningkatnya angka kemiskinan disebabkan oleh adanya krisis ekonomi 

yang berkepanjangan. Krisis ekonomi tentu saja berdampak pada perekonomian 

yang ada. Dampak yang lain adalah sulitnya mencari lapangan kerja baru untuk 

dapat memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidup. Akibatnya 

banyak muncul pengangguran yang jumlahnya yang tidak dapat dikontrol dan 

kemudian menambah jumlah masyarakat miskin di Indonesia. 

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah 

kemiskinan ini, melalui program beras miskin. Program beras miskin merupakan 

sebagian dari usaha pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah 

kemiskinan. 

 Program beras miskin adalah sebuah program dari pemerintah. Program 

ini dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab departemen dalam Negeri dan 

perum bulog sesuai dengan SKB (surat keputusan bersama) Menteri dalam Negeri 

dengan Direktur utama Perum Bulog Nomor:25 tahun 2003 dan Nomor: PKK-

12/01/2003, yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat. 

Program beras miskin ini sebenarnya diawali dengan program operasi 

pasar khusus beras pada tahun 1998. Operasi ini melakukan tindak lanjut dari 
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adanya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 disertai kemarau kering serta 

bencana kebakaran hutan dan ledakan serangan hama belalang dan hama wereng 

coklat yang telah menyebabkan penurunan produksi pangan secara nyata. 

Penurunan ini dipicu kenaikan harga pupuk dan obat pembrantas hama yang 

cukup tinggi. Harga beras kemudian semakin meningkat naik sejak bulan Mei 

1997 dan mencapai puncaknya sekitar Mei-Juni 1998. 

Menghadapi situasi ini, pemerintah telah memutuskan membentuk tim 

pemantau ketahanan pangan yang prinsipnya merupakan food crisis center atau 

pusat penanggulangan krisis pangan. Langkah ini ditindaklanjuti dengan diadakan 

operasi pasar khusus beras yang operasionalnya dilakukan oleh BULOG. 

Penunjukkan bulog untuk melaksanakan program ini diantara lain karena 

beberapa alasan seperti persiapan sarana perdagangan, sumber daya manusia, dan 

stok beras bulog yang tersebar diseluruh Indonesia, dan mekanisme pembiayaan 

yang memungkinkan bulog mendistribusikan terlebih dahulu berasnya, kemudian 

baru ditagihkan kepada pemerintah. Setiap tahunnya program OPK ini dievaluasi 

dan terus dilakukan penyempurnaan. 

Tahun 2002 program ini diganti menjadi program beras miskin 

(RASKIN). Program beras miskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari 

pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan 

pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu 

menjangkau keluarga miskin. 

Tujuan beras miskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga 

miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk 
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beras.Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi program subsidi beras bagi 

masyarakat yang berpendapatan rendah.Namun demikian secara singkat masih 

tetap disebut sebagai program raskin. 

 Adapun sasaran program beras miskin tahun 2008 adalah berkurangnya 

beban pengeluaran 19,1 juta rumah tangga miskin berdasarkan data bps, melalui 

pendistribusian beras subsidi sebanyak 10 kg/RTM/bulan selama 10 bulan dengan 

harga tebus Rp 1600 per kg netto dititik distribusi. 

Pada sasaran program beras miskin tahun 2009 jatah raskin dialokasikan 

semakin meningkat, pada tahun 2008 beras miskin dibagikan 15 Kg/RTM/bulan 

selama 10 bulan akan tetapi, pada tahun 2009 beras miskin dibagikan sebanyak 15 

Kg/RTM/bulan selama 12 bulan dan dikirimkan oleh BPS dengan menggunakan 

identitas yang jelas yaitu kartu yang tertulis my name. Untuk tahun 2010 jatah 

beras miskin dialokasikan dikurangi menjadi 13 Kg per rumah tangga miskin 

perbulan. 

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang 

dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh 

Kementrian/Lembaga yang terkait baik dipusat maupun didaerah mengambil 

tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, 

pokok dan fungsi masing-masing.Pemerintah pusat berperan dalam membuat 

kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada 

Pemerintah Daerah.Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting 

dalam peningkatan efektifitas program raskin yang diwujudkan enam tepat.Para 

pemangku kepentingan program raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/kota 
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masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan konstribusi 

sumberdaya agar penyaluran raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima 

Manfaat lebih efektif dalam mencapai target 6 tepat. 

RTS-PM Raskin pada tahun 2013 hingga tahun 2014, ditetapkan 

berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial tahun 2011. 

Pada tahun 2013 pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistem 

pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, Sekretarian Wakil Presiden, yakni sistem Basis Data Terpadu 

Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk. Adapun 

sasaran Program Beras Miskin tahun 2013 dibagikan sebanyak 15 Kg/RTS/bulan 

atau setara 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg netto di titik 

distribusi. 

Dalam Pedoman Umum Raskin 2014 sasaran Program Raskin Tahun 2014 

jatah beras miskin dialokasikan sebanyak 15 Kg/RTS/bulan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 Pedoman Umum Raskin 2015 sasaran program 

raskin tahun 2015 dialokasikan sebanyak 15 Kg/RTS/bulan. 

Berdasarkan Keputusan Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 

2016 bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah 

merupakan implementasi dari instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

kebijakan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah.Kegiatan dan 
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penganggaran tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan 

kegiatan tahun 2015. Tujuan dan target subsidi beras bagi masyarakat 

berpendapatan rendah ditempatkan pemerintah dalam agenda pembangunan 

nasional agar dalam pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan 

rendah kedepan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Kebijakan program subsidi 

beras bagi masyarakat berpendapatan rendah juga merupakan bagian dari Sistem 

Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai 

kemandirian dan kedaulatan pangan.Karena pangan adalah salah satu dari hak 

asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Dengan demikian dapat 

dilihat pula Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah Tahun 2016 jatah raskin dialokasikan sebanyak 15 Kg/RTS/bulan. 

Fenomena pelaksanaan penyaluran raskin kepada rumah tangga sasaran 

penerima manfaat (RTS-PM) di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar inilah yang melatarbelakangi perlunya melakukan penelitian mengenai 

pelaksanaan penyaluran Program Beras Miskin ini sehingga dapat diketahui 

seperti apa hasil pelaksanaan Program Raskin dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan kedepan. Untuk mengetahui data penerima raskin yang ada di Desa 

Tambang Kecamatan Tambang dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan jumlah 

Dusun yang ada di Desa Tambang maka lihat tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.1 :Data Jumlah Penerima Manfaat Raskin Di Desa Tambang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2013-2016 

No Dusun 

Jumlah Rumah Tangga Miskin (Rtm)/Tahun 

2013 2014 2015 2016 

1 Pasar Danau 20 KK 20 KK 20 KK 20 KK 

2 Kp. Godang 150 KK 150 KK 150 KK 150 KK 

3 Kp. Lintang 159 KK 159 KK 159 KK 159 KK 

4 Kp. Terandam 118 KK 118 KK 118 KK 118 KK 

Total Dusun 447 KK 447 KK 447 KK 447 KK 

Sumber : Kantor Desa Tambang 

Dari hasil tabel menunjukkan bahwa tidak ada perubahan pada angka 

tingkat kemiskinan yang terjadi di Desa Tambang ini. Pada tahun 2013-2016 

angka kemiskinan di Pasar Danau berjumlah sebanyak 20 KK.Angka kemiskinan 

yang terjadi di Kp. Godang pada tahun 2013-2016 berjumlah sebanyak 150 

KK.Angka kemiskinan yang terjadi di Kp. Lintang pada tahun 2013-2016 

berjumlah sebanyak 159 KK.Angka kemiskinan yang terjadi di Kp. Terandam 

pada tahun 2013-2016 sebanyak 118 KK. 

 Jadi, jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Tambang pada tahun 2013-

2016 berjumlah sebanyak 447 KK.Angka kemiskinan di Desa Tambang masih 

tetap sebanyak 447 KK. 

 Untuk mengetahui perbandingan jumlah keseluruhan penduduk dengan 

jumlah kepala keluarga masyarakat miskin yang ada di Desa Tambang maka dapat 

dilihat pula tabel di bawah ini : 
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Tabel 1.2 : Perbandingan Jumlah Penduduk Dengan Jumlah Kepala 

Keluarga Masyarakat Miskin Di Desa Tambang Kecamatan 

Tambang Tahun 2013-2016 

No Dusun 

2014 2015 2016 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

KK 

Miskin 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

KK 

Miskin 

Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

KK 

Miskin 

1 Dusun   I 310 120 280 90 272 76 

2 Dusun  II 1115 350 1072 315 1064 297 

3 Dusun III 1200 375 1140 335 1136 299 

4 Dusun IV 1187 175 1093 110 444 125 

Jumlah 
3812 1020 3585 850 2917 797 

Sumber : Kantor Desa Tambang Tahun 2013-2016 

 

 Dari tabel 1.2 diketahui bahwa dari tahun 2013-2016  jumlah keseluruhan 

penduduk lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah rumah tangga miskin. 

Hasil pendataan terhadap jumlah keseluruhan penduduk dan jumlah keseluruhan 

kepala keluarga miskin merupakan langkah penting dalam melakukan proses 

distribusi raskin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar jumlah 

tingkat persentase kepala keluarga miskin yang akan menerima raskin, sehingga 

dapat mempermudahkan proses pendistribusian raskin di Desa Tambang 

Kecamatan Tambang, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

 

 



 14 

Tabel 1.3 : Jumlah Dan Persentase Kepala Keluarga Masyarakat Miskin 

Desa Tambang Kecamatan Tambang Tahun 2013-2016 

No Dusun 

Kepala Keluarga Miskin 

2014 2015 2016 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 Dusun   I 120 11,76 % 90 10,59 % 76 9,54 % 

2 Dusun  II 350 34,31 % 315 37,06 % 297 37,26 % 

3 Dusun III 375 36,76 % 335 39,41 % 299 37,52 % 

4 Dusun IV 175 17,16 % 110 12,94 % 125 15,68 % 

Jumlah 1020 100% 850 100% 797 100% 

Sumber : Kantor Desa Tambang Tahun 2013-2016 

 

 Padatabel 1.3 diketahui bahwa jumlah penduduk rumah tangga miskin 

yang mencapai tingkat tertinggi yaitu pada tahun 2013 meskipun dari segi 

persentase masih tergolong rendah.Namun secara keseluruhan angka kemiskinan 

pada keluarga miskin yang ada di Desa tambang masih tergolong tinggi.Data 

jumlah kepala kelurga miskin tersebut merupakan hasil mudes dimana setiap 

masyarakat yang ingin mendapatkan raskin adalah tergolong sebagai masyarakat 

miskin. 

   Fenomena yang selanjutnya penulis lihat adalah distribusi beras raskin 

senantiasa tidak tepat waktu.Menurut pedoman umum raskin bahwa penyaluran 

raskin dibagikan setiap bulannya kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/bulan. Namun, 

survei yang penulis lihat dilapangan penyaluran raskin dibagikan dalam waktu 

pertriwulan yaitu 3 bulan/15 Kg. Peneliti juga melakukan wawancara kepada 

salah satu masyarakat di Desa Tambang dengan Ibu Iyus seorang Ibu Rumah 

Tangga. Beliau menyatakan : 
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“…Pembagian raskin saat ini dilakukan pertriwulan itu pun jumlah raskin 

dibagikan hanya 15 Kg/3bulan…(Wawancara dengan Ibu Iyus, 56 tahun, 24 

Februari 2017)” 

   Ketidak tepatan waktu dalam pembagian raskin membuat masyarakat 

kesulitan untuk membeli beras tersebut karena tidak semua RTS-PM memiliki 

dana yang cukup saat pembelian raskin. Bahkan fenomena yang kerap terjadi 

tidak meratanya saat pembagian raskin, dimana raskin dibagikan 15 Kg akan 

tetapi yang menerima raskin hanya 10 Kg pertriwulannya. Maka dari itu 

masyarakat merasa tidak puas dengan kebutuhan mereka. 

   Dari paparan mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

distribusi beras miskin masih terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang 

disebabkan manusia maupun kesalahan sistem yang dijalankan, sehingga penulis 

merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS 

DISTRIBUSI PROGRAM BERAS MISKIN DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN DI 

KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR (STUDI KASUS 

DESA TAMBANG)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini maka terlebih dahulu 

diperjelaskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dengan memberikan 

batasan masalah. Batasan masalah tersebut sebagai berikut: 
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1. Bagaimana proses distribusi program beras miskin dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tambang 

Kecamatan Tambang? 

2. Bagaimana mekanisme distribusi raskin dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tambang Kecamatan Tambang?  

1.3.Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitin  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui distribusi program raskin di Desa Tambang 

Kecamatan Tambang. 

b. Untuk mengetahui mekanisme distribusi raskin dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tambang 

Kecamatan Tambang. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Dari segi akademis 

Untuk memberi input atau masukan dalam rangka pengembangan 

ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu administrasi negara. 

b. Dari segi praktis  

 Memberikan masukan kepada Kepala Desa Tambang 

Kabupaten Kampar 

 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar bagi peneliti-

peneliti selanjutnya yang sejenis 
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 Sebagai proses pembelajaran bagi penulis untuk mengetahui 

ilmu-ilmu tentang implementasi beras raskin dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. 

 

1.4.Sistematika Penulisan 

Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab adalah: 

BAB I :PENDAHULUAN  

 Pada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan masalah, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  :TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini penulisan memasukkan teori-teori yang menjadi 

landasan yang telah diteliti, defenisi konsep dan definisi 

operasional. 

 

BAB III :METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan waktu dan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, populasi, sampel, teknik pengumpulan data dan 

analisis data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Dalam bab ini akan dibahas tentang objek yang akan diteliti dan 

ditempat yang mana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi 

penelitian dan karakteristik. 

 

BAB V     : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan membahas hasil penelitian tentang distribusian 

beras miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin di kecamatan tambang kabupaten kampar. 

 

BAB VI    : PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan serta kritik dan saran 

yang membangun bagi peneliti agar dapat menjadi lebih baik 

dimasa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 


