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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam

pendidikan  yang  berkualitas,  kesulitan  membiayai kesehatan,  kurangnya

tabungan  dan  tidak  ada  investasi, kurangnya akses  ke  pelayanan  publik,

kurangnya  lapangan  pekerjaan,  kurangnya jaminan  sosial  dan  perlindungan

terhadap  keluarga,  menguatnya  arus migrasi ke kota, dan yang lebih parah,

kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat  memenuhi  kebutuhan  pangan,  sandang

dan  papan  secara terbatas.  Kemiskinan  telah  membatasi  hak  rakyat  untuk

mendapatkan pendidikan  yang  layak,  kesehatan  yang  terjamin,  dan

mendapatkan pekerjaan  yang  layak.

Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang menyentuh secara langsung

terhadap  kelangsungan  hidup  manusia.  Kemiskinan  selalu  diartikan  sebagai

kekurangan untuk  memenuhi  hidup  secara  baik,  seperti  kekurangan  pangan,

kekurangan  pakaian,  dan  lain  sebagainya. Dalam  kurun  waktu  beberapa

tahun terakhir,  persoalan  kemiskinan  dan  beberapa  program  pemerintah  untuk

mengatasinya  menjadi  perhatian  bagi  beberapa  peneliti.  Berdasarkan  SKB

Mendagri dan Dirut Perum Bulog No 25 tahun 2003 pasal 1 ayat 3 tentang Beras

Miskin, Keluarga miskin adalah masyarakat yang telah ditetapkan sebagai

penerima  manfaat  sesuai  dengan  Musyawarah  Desa/Kelurahan  yang

ditetapkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat setempat.
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Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 pasal  34  ayat  (1)  mengamanatkan

bahwa “masyarakat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian

ayat  (2)  disebutkan  bahwa  “negara  berkewajiban  menangani  masyarakat

miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial”. Hal ini juga

dipertegas dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1974

tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kesejahteraan  sosial.  Adapun  yang

menjadi  batasan kesejahteraan sosial yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan

sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan,

dan ketentraman lahir  batin,  yang  memungkinkan  bagi  setiap  warga  negara

untuk  mengadakanusaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmania, rabania dan

sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  telah  melakukan  berbagai program

untuk pengentasan kemiskinan telah menetapkan kebijakan dan program

pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud salah satunya adalah dilaksanakan

dengan Program Bantuan Beras Miskin (RASKIN).

Program Raskin, sebagai salah satu Program Penanggulangan Kemiskinan

yang paling diutamakan, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga

dalam  pemenuhan kebutuhan  pangan  pokok  bagi  masyarakat  kurang  mampu,

dimana RASKIN ini mempunyai multi fungsi yaitu memperkuat ketahanan

pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan

pemberdayaan ekonomi daerah. Program  Beras  Untuk  Keluarga  Miskin
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(RASKIN)  adalah  bagian  dari  upaya pemerintah  Indonesia  untuk

memperdayakan  masyarakat  dengan  menanggulangi  masalah kemiskinan

secara terpadu. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen

Dalam Negeri dan Perum BULOG sesuai dengan SKB (Surat Keputusan

Bersama) Menteri Dalam  Negeri  dengan  Direktur  Utama  Perum BULOG  No.

25  Tahun  2003  dan  No.  PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait,

Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program penyaluran Raskin itu sendiri adalah kebijakan yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

Namun sebagai pelaksana teknis (pembagian langsung kepada masyarakat)

dilaksanakan oleh pemerintahan di tingkat paling rendah, yaitu kelurahan atau

desa.

Beras  merupakan  bagian  terbesar  dalam  pengeluaran  rumah tangga

keluarga miskin, dimana keluarga miskin penerima beras miskin (raskin)  dapat

merelokasikan  anggaran  rumah  tangga  untuk  jumlah makanan  yang  lebih

banyak  dan  atau  mutu  makanan  yang  lebih berkualitas serta pendidikan dan

kesehatan dengan lebih baik. Melalui pemberian raskin, ketidakpastian konsumen

miskin akan berkurang dan diharapkan  akan  meningkatkan  produktifitas  tenaga

kerja  keluarga karena  kualitas  sumber daya  manusia  keluarga  miskin  rawan

pangan menjadi lebih baik.

Program bantuan beras miskin ini perlu kerjasama antara pemerintah pusat

dan  pemerintah  daerah  sampai  ke  pemerintah  desa  serta  masyarakat  sebagai

pelaku  penerima  beras  miskin  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  agar  operasional
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pelaksanaan bantuan beras miskin dilapangan dapat dilakukan dengan maksimal

dan pelaksanaannya juga tepat sasaran. Bantuan  beras  miskin  yang  diterima

masyarakat  kurang  mampu merupakan  subsidi  pangan  yang  dilaksanakan

oleh  pemerintah  dan  diberikan kepada  masyarakat  miskin  yang  notabennya

berpenghasilan  rendah  yangbertujuan  untuk  meningkatkan  ketahananpangan

dan  memberikan  perlindungan sosial.

Pelaksanaan  distribusi  Raskin  merupakan  tanggung  jawab  dua

lembaga, yakni Bulog dan Pemerintah Daerah (Pemda). Bulog bertanggung jawab

terhadap penyaluran  beras  hingga  titik  distribusi,  sedangkan  pemerintah

daerah bertangungjawab  terhadap  penyaluran  beras  dari  titik  distribusi  hingga

rumah tangga  sasaran. Dengan  adanya  program  pemerintah  tersebut,  maka

banyak pemerintah daerah dan wilayah di Indonesia mendapatkan program

bantuan beras miskin tersebut, salah satunya adalah pemerintah provinsi Riau

lebih khusus lagi di desa Dwi Tunggal Kec. Rangsang Kabupaten Kepulauan

Meranti yang juga mendapat program pendistribusian beras miskin tersebut.

Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin

tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada beberapa

masalah dalam penyaluran program raskin. Pertama, mengenai salah sasaran.

Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga

miskin ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga

sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human error, di mana para

petugas lapangan justru membagi-bagikan Raskin pada keluarga dekat atau teman

dan kerabatnya.
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Kedua, kualitas beras yang dibawah standar diberikan kepada penerima

raskin yaitu seperti: kualitas beras yang buruk, tidak bersih dan berkutu, beras

patah/menir, dan banyak benda-benda asing seperti batu-batu kecil. Meskipun

beras tersebut layak untuk dikonsumsi namun tidak menjamin kadar kebersihan

dari beras tersebut.

Ketiga, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga

raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali

dimunculkan para petugas untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk

pengangkutan distribusi beras atau biaya transportasi dan lain-lain. Akibatnya,

biaya ini dibebankan kepada warga, sehingga tidak heran kalau harga awal

berbeda dengan harga di lapangan.

Berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016 jumlah  beras yang

diberikan kepada setiap keluarga miskin  atau Rumah Tangga Sasaran (RTS)

adalah 15  kg beras setiap bulan dengan harga Rp. 1600  per  1kg.  Harga

tersebut adalah  harga di titik distribusi. Biaya dan titik distribusi  ke  tempat

masing-masing ditanggung oleh  masing-masing  penerima.  Raskin  dibagikan

setiap  bulan  di  titik  distribusi, waktu pembagian setiap bulan sesuai jadwal

yang disepakati. Titik distribusi yaitu lokasi  yang disepakati  yang diusahakan

dekat dengan penerima. Lokasi tersebutadalah  di  Kantor  Desa  atau  di  balai

desa.  Raskin  dibagikan  oleh  petugas yang ditunjuk di titik distribusi yang

bersangkutan.
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Desa  Dwi Tunggal  adalah  salah  satu  Desa  di Kabupaten  Kepulauan

Meranti yang  melaksanakan  program  beras  miskin. Pelaksanaan  program  yang

dilaksanakan  bertujuan  untuk  meringankan  beban belanja Rumah Tangga

Miskin (RTM) terhadap kebutuhan pangan beras di desa tersebut. Kebijakan

Raskin ini belum berjalan sesuai dengan sasaran program. Pada kenyataannya

implementasi kebijakan Raskin tidak selalu berpedoman penuh pada prosedur

kebijakan, karena tergantung pada kondisi dansituasi masyarakat setempat.

Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan tujuanyang ada pada Pedoman

Umum Raskin. Penyimpangan  yang kerap terjadi  yaitutidak  tepatnya  jumlah

beras  yang  diperoleh  para  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM) penerima  manfaat

Raskin,  yang seharusnya berdasarkan PAGU (Plafon Gubernur) Raskin  setiap

RTM menerima beras sejumlah 15 kg/bulan tetapi yang diperoleh yaitu 30 kg/3

bulan atau 4 bulan RTM/RTS.

Desa Dwi Tunggal mempunyai 2 Dusun, yakni Dusun Parit Masjid dan

Dusun Parit Lapis. Dengan jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 1340 Jiwa

dan 379 KK. Sebagian  masyarakatnya  masih  tergolong  miskin  dan  mata

pencahariannya  yang sangat beragam mulai dari petani, nelayan, kuli bangunan,

dan lain-lain yang mana  dari  penghasilan  tersebut  dirasa  kurang  dapat

memenuhi  kebutuhan  hidup yang  layak. Desa Dwitunggal pada tahun 2014

memiliki Rumah Tangga Miskin sebanyak 158 KK, Pada tahun 2015 memiliki

RTM sebanyak 170 KK dan pada tahun 2016 Memiliki Rumah Tangga Miskin

sebanyak 182 KK yang akan di paparkan pada tabel dibawah ini:
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Tabel 1.1  Data Jumlah Penerima Raskin Desa Dwi Tunggal Tahun 2014
2015 2016

No Tahun Dama Dusun
Rumah
Tangga
Miskin

Rumah
Tangga

Sederhana

Rumah
Tangga
Mampu

Jumlah
RTM

1 2014
Dusun Parit

Masjid
89 KK 19 KK 3 KK

Dusun Parit
Lapis

32 KK 12 KK 3 KK

Jumlah 121 31 KK 6 KK 158 KK

2 2015
Dusun Parit

Masjid
97 KK 16 KK 5 KK

Dusun Parit
Lapis

36 KK 13 KK 3 KK

Jumlah 133 KK 29 KK 8 KK 170 KK

3 2016
Dusun Parit

Masjid
103 KK 18 KK 8 KK

Dusun Parit
Lapis

38 KK 10 KK 5 KK

Jumlah 141 KK 28 KK 13 KK 182 KK
Sumber : Kantor Desa Dwitunggal 2016

Dari tabel diatas pada tahun 2014 dapat diketahui Rumah tangga miskin

sebanyak 121 KK, Rumah Tangga Sederhana sebanyak 31 KK, dan Rumah

Tangga Mampu sebanyak 6 KK, dan pada tahun 2015 rumah tangga mampu

sebanyak 133 KK, Rumah Tangga Sederhana sebanyak 29 KK, dan Rumah

Tangga Mampu sebanyak 8 KK, sedangkan pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa

penerimaan Raskin di Desa Dwi Tunggal Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak

141 KK, Rumah Tangga Sederhana (RTS) sebanyak 28 KK, dan Rumah Tangga

Mampu sebanyak 13 KK.

Dari uraian diatas kita dapat melihat bahwa penerimaan Raskin tidak

diterima oleh rumah tangga miskin saja melainkan rumah tangga sederhana dan

rumah tangga mampu pun mendapatkan program raskin tersebut. Salah sasaran ini

banyak disebabkan oleh human eror, dimana para petugas lapangan justru
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membagi-bagikan raskin pada keluarga terdekat atau temen dan karabatnya yang

masih tergolong sederhana dan mampu. Sehingga dari tahun ketahun penerima

raskin dari golongan mampu semakin meningkat dari pada golongan sederhana.

Tabel 1.2 Data Jumlah KK Penerima dan Tidak Menerima Raskin di
Desa Dwitunggal Pada Tahun 2014 2015 dan 2016

No Tahun
Masyarakat

Penerima
Raskin

Masyarakat Yang
tidak Menerima

Raskin
Jumlah KK

1 2014 158 KK 209 KK 367 KK
2 2015 170 KK 203 KK 373 KK
3 2016 182 KK 197 KK 379 KK

Sumber : Kantor Desa Dwitunggal 2016

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah KK penerima raskin pada

tahun 2014 sebanyak 158 kk sedangkan yang tidak menerima sebanyak 209 kk

dari jumlah keseluruhan kk yaitu 367 kk. Pada tahun 2015 jumlah kk yang

menerima raskin sebanyak 170 kk sedangkan yang tidak menerima sebanyak 203

kk. Dan pada tahun 2016 jumlah masyarakat yang menerima raskin sebanyak 182

kk sedangkan yang tidak menerima sebanyak 197 kk.

Ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga atau rumah tangga miskin

menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu:

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang;

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan;

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah

atau tembok tanpa diplaster;

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah

tangga lain;

5. Sumber penerangan Rumah Tangga tidak menggunakan listrik;
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6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tidak terlindungi atau

sungai/air hujan;

7. Bahan bakar untuk memasaksehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak

tanah;

8. Hanya mengkonsumsi daging atau susu atau ayam satu kali dalam

seminggu;

9. Hanya membeli satu stel pakean baru dalam setahun;

10. Hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam satu hari;

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik;

12. Sumber penghailan kepala keluarga adalah petani dangan luas lahan

500m2, buruh tani nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau

pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan;

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah atau tidak

tamat SD/hanya SD;

14. Tidak memiliki tabugan atau barang yang mudah dijual dengan nilai

minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu), seperti sepeda motor kredit atau

nonkredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel tersebut terpenuhi, maka sudah dikategorikan

sebagai rumah tangga miskin. Tetapi disini peneliti melihat dari ke 14 kategori

atau syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut tidak

semua penerima raskin masuk dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan.

Kebanyakan mereka mempunyai semua fasilitas-fasilitas yang lengkap.

Permasalahan  seperti  ini  kemudian  yang  menimbulkan kecurigaan  ada  oknum
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atau  pejabat  pemerintah  yang  sengaja  ingin  mencari untung dari program

Raskin.

Untuk  penerimaan  Raskin  sendiri  sering  mengalami  keterlambatan.

Penyimpangan  kebijakan  juga  terjadi,  dengan  mundurnya  waktu pelaksanaan

distribusi. Itu dapat kita lihat dari kenyataan bahwa jatah Raskin bulan Juli 2016

diterima pada bulan September 2016. Begitu pula jatah pada bulan Agustus 2016

diterimakan pada bulan September 2016. Seringkali juga ditemukan kondisi

Raskin yang kuning, berbau, berbatu  dan  berkutu.

Dari paparan mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

distribusi beras miskin masih terdapat beberapa kesalahan-kesalahan yang

disebabkan oleh kesalahan manusia maupun kesalahan sistem yang dijalankan,

sehingga penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul

“Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (RASKIN) di Desa Dwi

Tunggal Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini

memiliki arah yang jelas dalam menentuan fakta dan data ke dalam penulisan

skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan diteliti.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan yang telah penulis temui

diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di

Desa Dwi Tunggal Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti?
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b. Apakah Hambatan-hambatan yang terjadi dalam Imlementasi Kebijakan

Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Dwi Tunggal Kecamatan

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  maka

tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Beras Miskin

(Raskin) di Desa Dwi Tunggal Kecamatan Rangsang Kabupaten

Kepulauan Meranti.

b. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan

Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Dwi Tunggal Kecamatan

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik secara

langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

1. Untuk menambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam studi administrasi

dan pembangunan umumnya dan pembangunan bidang kesejahteraan

masyarakat khususnya dengan kaitannya dengan Program Raskin.

2. Hasil  penelitian  dapat  memberikan  gambaran  tentang  distribusi

Program  Raskin di  Desa  Dwi Tunggal Kecamatan  Rangsang  Kabupaten

Kepulauan Meranti.
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3. Melatih  diri  dalam  memahami  fenomena  yang berkembang  dalam

masyarakat  sekaligus  menjadi  sarana  untuk  menerapkan  ilmu  yang

didapatkan dalam perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini,

peneliti kedalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan

dengan objek pembahasan yang berhubungan dengan judul

penelitian dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel

serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran

umum wilayah, dan struktur organisasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang

penulis lakukan.
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BABVI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang

diperlukan.


