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ABSTRAK
ANALISIS EFEKTIFITAS PENDISTRIBUSIAN RASTRA (BERAS
BERSUBSIDI UNTUK BERAS SEJAHTERA) DI KELURAHAN
SEDINGINAN KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN
Oleh:
WIWIN FEBRIANTI
11475205100
Efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran/tujuan yang
telah di tentukan sebelumnya. Jelasnya, bila sasaran atau tujuan telah tercapai
sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya adalah efektif. Penelitian ini
dilakukan di kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah efektifitas
distribusi Rastra di kelurahan Sedinginan. Dan tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui efektifitas pendistribusian Rastra di kelurahan Sedinginan, dan
untuk mengetahui upaya pemerintah kelurahan Sedinginan dalam meningkatkan
efektifitas pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan. Jumlah responden
yang di ambil dalam penelitian ini adalah 79 responden yang merupakan RTM
yang terdaftar di DPM. Dalam penelitian ini, efektifitas pendistribusian Rastra di
kelurahan Sedinginan di lihat dari pedoman umum Rastra yang di terbitkan oleh
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dari peraturan tersebut di dalamnya
tepatnya dalam bab 5 di jelaskan indikator dari kinerja program Rastra ada 6 yaitu
: tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat administrasi, tepat harga, dan tepat
kualitas. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator maka dapat
dinyatakan bahwa efektifitas pendistribusian Rastra di kelurahan Sedinginan
kurang terlaksana dengan baik, hal ini di karenakan beberapa faktor yaitu :
karakteristik organisasi pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik, sikap
para pelaksana, komunikasi antara organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan
pelaksana, sumber daya, standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan
kebijakan. Dan dari penelitian yang penulis lakukan, bahwa pemerintah kelurahan
Sedinginan belum mampu melakukan upaya untuk meningkatkan efektifitas
pendistribusian Rastra di kelurahan Sedinginan, karena di indikasi pemerintah
kelurahan Sedinginan kurang inofatif untuk mencari solusi dalam mengatasis
permasalahan pendistribusian Rastra di kelurahan Sedinginan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Permasalahan yang telah lama dan sampai saat sekarang ini belum ada

solusi yang nyata dalam penyelesaiannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah masalah kemiskinan, bahkan seringkali hanya di jadikan sebagai
objek dalam proses pembangunan. Masalah kemiskinan juga merupakan salah
satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian di Negara manapun. Salah
satu aspek untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah
tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran
kemiskinan yang dapat di percaya dan menjadi instrument tangguh bagi
pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang
miskin. Data kemiskinan yang baik dapat di gunakan untuk mengevaluasi
kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, serta menentukan target penduduk
miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.
Kondisi penduduk miskin di Kabupaten Rokan Hilir di hadapkan pada
masalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, terbatas pemiliknya lahan
banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan
kerja, belum tercukupnya pelayanan publik, degradasi sumber alam dan
lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan hasil
ketidakberdayaan dalam menentukan harga produk yang dihasilkan.
Sebagaimana di sebutkan dalam rencana pembangunan jangka menengah
daerah Kabupaten Rokan Hilir periode 2014-2018 bahwa kemiskinan dan
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pengangguran merupakan masalah pembangunan yang sangat krusial untuk di
pecahkan. Jumlah angka kemiskinan yang terus menerus meningkat serta jumlah
pengangguran yang

selalu bertambah seiring dengan peningkatan angka

kemiskinan menunjukkan lemahnya pembangunan ekonomi yang di lakukan,
walaupun menunjukkan lemahnya pembangunan ekonomi yang di lakukan dan
walaupun masalah ini tidak lepas dari tampak kebijakan ekonomi makro nasional.
Pelaksanaan Otonomi Daerah yang memberi kewenangan dan sumber
daya yang lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Juga di harapkan
di ikuti dengan meningkatnya layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu
bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan otonomi dan memberi ruang yang lebih luas
bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di harapkan
dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah akan mempercepat
usaha penanggulangan pengurangan angka kemiskinan. Kebupaten Rokan Hilir
pemerintahnya telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang sasarannya
adalah penduduk miskin.
Dalam usaha mengurangi beban hidup penduduk miskin terutama dalam
memenuhi kebutuhan pokok, telah di salurkan bantuan beras miskin kepada 352
jiwa 2016, penduduk sangat miskin, dan 225 jiwa tahun 2018, penduduk sangat
miskin. Program dana bergulir telah di salurkan kepada 310 jiwa tahun 2015
penduduk sangat miskin dan 500 jiwa tahun 2018 atau penduduk miskin. Di
bidang kesehatan pemerintah memberikan kartu sehat yang bertujuan untuk
mengurangi beban biaya kesehatan dan telah di salurkan kepada penduduk sangat
miskin sebanyak 940 jiwa di tahun 2015 dan penduduk miskin sebanyak 956 jiwa
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di tahun 2015 kemudian pemerintah juga melakukan sertifikasi lahan penduduk
miskin sebanyak 559 jiwa tahun 2010 sedangkan sebanyak 417 jiwa di tahun 2015
penduduk sangat miskin dan 5,58 jiwa tahun 2018 penduduk miskin menerima
program bantuan lainnya (Masterplan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Rokan Hilir, Bapedda Rokan Hilir 2013)
Kemiskinan

merupakan

fenomena

yang

kompleks

dan

bersifat

multimendimensi. Luasnya wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan karekteristik
kemiskinan yang berbeda membutuhkan strategi pengentasan kemiskinan yang
berbeda pula. Kantong-kantong kemiskinan di kabupaten Rokan Hilir yang pada
umumnya berada pada wilayah

perdesaan dan daerah-daerah yang memiliki

keterbatasan aksebilitas, tinggal secara terpencar-pencar pada umumnya memiliki
keterbatasan modal, produksi dan pemasaran, kelompok usia produktif di
dominasi dengan rendahnya tingkat kesehatan, dengan produktifitas yang rendah
pula, serta memiliki daya saing yang lemah terutama dalam merebut peluang
usaha, mengisi peluang kerja dan memasarkan hasil produksi. Sedangkan upaya
pengentasan kemiskinan yang selama ini di lakukan lebih bersifat spesial atau
pendekatan sektoral tidak memberikan hasil yang optimal, sedangkan aktion di
lapangan cenderung tidak konsisten, kurang berpihak dan tidak sesuai dengan
kemampuan rill masyarakat.
Penanggulangan kemiskinan merupakan yang harus konsisten dilakukan
oleh pemerintah. Penanggulangan kemiskinan sebagai bentuk kebijakan
pembangunan merupakan tanggung jawab semua elemen bangsa. Hal ini di sadari
oleh kenyataan bahwa kemampuan keuangan pemerintah dalam mendanai
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pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan sangat terbatas. Oleh karena
itu di perlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus di lakukan oleh
pemerintah. Peran strategis yang di lakukan pemerintah harus di lakukan dalam
batas-batas di mana kebijakan pemerintah yang sedang dan yang akan di jalankan
benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi penduduk miskin dan lebih
khususnya lagi manfaatnya bagi masyarakat dan masyarakat miskin.
Masalah kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multisektoral yang
harus menjadi tanggung jawab semua pihak baik dari tingkat pusat sampai pada
individu masyarakat. Usaha dalam upaya penanggulangan kemiskinan telah
banyak di lakukan oleh pemerintah. Perhatian serius kepada keluarga miskin
terlihat dengan kebijakan-kebijakan aktifitas yang di lakukan oleh pemerintah
yang sasarannya adalah keluarga miskin.
Masalah kemiskinan dapat di tuntaskan apabila pemerintah melakukan
kebijakan yang serius dan memihak kepada keluarga miskin. Namun seringkali
kebijakan yang di buat justru kurang memihak kepada keluarga miskin, akibatnya
kebijakan yang ada semakin memperburuk kondisi keluarga miskin bahkan
menyebabkan seorang yang tidak mskin menjadi miskin. Oleh karena itu, usaha
penanggulangan kemiskinan memiliki penetapan kebijakan dan srategi serta arah
yang jelas dalam penanganannya dan didukung dengan program dan kegiatan
yang tepat sasaran yaitu keluarga miskin.
Program Bansos Beras Sejahtera (RASTRA) merupakan program integral
dari program penanggulangan kemiskinan, yang bersinegri dengan program
pembangunan lainnya, seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan,
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pendidikan dan peningkatan produktivitas masyarakat. Sinegri antar berbagai
program dalam pencapaian tujan.
Kementrian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres No. 9 tahun 2015, tentang komenko
PKM bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. Urusan ini salah
satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan
sisoal pada masyarakat. Bantuan ini di berikan untuk memenuhi dan menjamin
kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.
Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 tahun 2014
tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia
Pintar, Dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
Menko PKM dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang di perlikan
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera,

Program

Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu
dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dunia usaha. Diantaranya dengan
dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan
panduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan
program.
Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar
(PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH),
& Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial
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merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015,
menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015
menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari
68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

Krisis ekonomi berdampak meningkatnya jumlah penduduk miskin.
Kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga barang yang sulit di
hindari. Krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM berakibat pendapatan pada rill
masyarakat menurun tajam. Hal ini berarti pula daya beli sebahagian masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya menjadi sangat rendah. Di samping itu
propesi pengeluaran kelompok untuk pangan khususnya beras akan meningkat
dan berdampak negative pada tingkat konsumsi khususnya energi dan protein.
Akhirnya pemerintah mengatasi persoalan dengan melakukan transfer pendapatan
melalui komuditas beras sehingga krisis ekonomi dan kenaikan BBM di harapkan
dapat di perkecil.
Kekurangan pangan khususnya beras di Kecamatan Tanah Putih tentu
berdampak bagi penduduknya, terutama bagi rumah tangga miskin di Kelurahan
Sedinginan. Dalam hal ini Rastra harus turun tangan bersama pemerintah daerah
untuk menyalurkan beras bagi rumah tangga miskin sesuai dengan data penerima
manfaat atau rumah tangga miskin. Menurut buku Pedoman Umum Beras
Sejahtera untuk rumah tangga miskin, tujuan rumah tangga miskin adalah
mengurangi beban rumah tangga miskin melalui pemenuhan sebagai kebutuhan
dalam bentuk beras (Perum Bulog, 2018).
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Untuk mencapai tujuan dan program rastra ini, setiap tujuan dapat di capai
dengan pelaksanaan penyalurannya. Program ini di katakan efektif bila tujuan dari
program Rastra ini tercapai yakni menyalurkan bantuan berupa beras kepada
rumah tangga miskin dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya tindakan
ini mengandung karakteria untuk mengukur efektifitasnya. Efektifitas merupakan
studi mengenai keterkaitan antara biaya dan hasil atau manfaat program, tentang
dalam keseluruhan hasil yang dicapai.
Kecamatan Tanah Putih menjadi salah satu tujuan imigrasi penduduk,
sehingga terjadi pendapatan penduduk yang berakibat pada masalah kemiskinan.
Hal ini juga berdampak pada Kelurahan Sedinginan, tabel di bawah ini adalah
jumlah data Pagu Rstra Kelurahan Sedinginan di Lingkungannya yang ada pada
tabel tahun 2017-2018.
Tabel 1.1 : Pagu Alokasi Rastra di Kelurahan Sedinginan Kecamatan
Tanah Putih Tahun 2017-2018
NO

LINGKUNGAN

PAGU
ALOKASI
2017
RTM

1

Sedinginan
Jumlah

Kuantum/bln
(Kg)

KG

PAGU
ALOKASI
2018

Kuantum/bln
(Kg)

RTM

KG

384

13680

13,680

225

1000

10,00

384

13680

13,680

225

1000

10,00

Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan Tahun 2018
Pada tabel di atas tampak realisasi penyaluran rastra di Kelurahan
Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir mulai di ambil dari
tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 alokasi rastra Kecamatan Tanah Putih
sebanyak 13,680 Kg dengan RTM sebanyak 384 KK. Pada tahun 2018 alokasi
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rastra di Kecamatan Tanah Putih berkurang menjadi 10,00 Kg dengan jumlah
RTM juga berkurang 225 KK.
Titik distribusi Kelurahan Sedinginan ini berada di kantor Kelurahan
Sedinginan itu sendiri.
Program

Rastra

merupakan

salah

satu

program

penanggulangan

kemiskinan yang di dasarkan pada prinsip penghormatan, penghargaan, dan
pemenuhan hak-hak dasar bagi masyarakat miskin. Namum dalam prakteknya di
Kecamatan Tanah Putih Kelurahan Sedinginan masih banyak masalah yang
menghadang pelaksanaan program ini :
a. Alokasi beras yang disediakan selalu tidak mencukupi kebutuhan Rumah
Tangga Miskin (RTM) yang tercatat di Kelurahan Sedinginan sehingga
menyebabkan belum tercapainya jumlah beras yang di rekomendasikan
sebanyak 15 Kg/KK/Bulan. Banyak pelaksanaan yang tidak sama dengan
tujuan yang ada pada Pedoman Umum Rastra. Penyimpangan yang kerap
terjadi yaitu tidak tepatnya jumlah beras yang di peroleh para Rumah
Tangga Miskin (RTM) penerima manfaat Rastra, yang seharusnya
berdasarkan PAGU Rastra, setiap RTM penerima beras sejumlah 15 kg
tetapi yang tidak di peroleh hanya sekitar 10 kg per RTM/RTS.
b. Akurasi Data Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Tanah Putih
Kelurahan Sedinginan belum di perbaiki sehingga menimbulkan
peningkatan Rumah Tangga Miskin (RTM).
c. Belum efektifnya pelaksanaan program beras sejahtera di kelembagaan di
tingkat paling bawah yang akan menjamin ketepatan sasaran program.
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Karena masih banyaknya keluarga yang tidak seharusnya mendapatkan
rastra, tapi mereka dapat rastra tersebut.
d. Sosialisasi dan transparansi kebijakan yang diambil pemerintah tingkat
bawah masih belum efektif. Kebijakan rastra belum berjalan sesuai dengan
sasaran program.
e. Tidak tepat waktu, penerimaan Rastra tidak menentu dan menimbulkan
kebingungan terhadap masyarakat.
f. Tidak tepat kualitas, Rastra yang di salurkan tidak berkualitas medium,
berbau dan apek (Kantor Lurah Sedinginan).
Meningkat besarnya nilai kajian pendistribusian Rasktra ini bagi sebagian
masyarakat terutama Rumah Tangga Miskin, maka penulis tertarik melihat lebih
jauh bagaimana sebenarnya pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Sedinginan
Kecamatan Tanah Putih dan mengangkatnya dalam bentuk tulisan skripsi dengan
judul “Analisis Efektifitas Pendistribusian Rastra (beras bersubsidi untuk
beras sejahtera) di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir”.

1.2

Rumusan Masalah
Untuk mempermudah penelitin ini nantinya dan agar penelitian ini

memiliki arah yang jelas dalam menginterprestasikan fakta dan data ke dalam
penulisan skripsi, maka terlebih dahulu di rumuskan permasalahan yang akan di
teliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis
merumuskan pokok permasalahan penelitian ini, yaitu “Bagaimanakah efektifitas
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pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir?”.
1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui Efektifitas pendistribusian Rastra di kelurahan
Sedinginan kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir. Untuk
mengetahui upaya Pemerintah Kelurahan Sedinginan dalam meningkatkan
efektifitas pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan kecamatan
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

1.3.2

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan
masukan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan. Sebagai
bahan masukan bagi mereka yang berkeinginan untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dalam masalah yang sama. Bagi peneliti, ini
merupakan wadah untuk menyalurkan ilmu yang telah penulis dapatkan
dalam perkuliahan dan masa melakukan penelitian.
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1.4

Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
batasan masalah, tujuan manfaat penelitian, dan sistematika
penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini berisikan penguraian dari teori-teori dan defenisi konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini memuat tentang penjelasan mengenai lokasi dan waktu
penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengukuran data, populasi
dan sampel, dan analisa data.
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan di
teliti dan tempat di mana akan dilakukan penelitian, seperti, lokasi
penelitian, karakteristik dan demograsfi.
BAB V

: ANALISIS DATA
Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang efektifitas
distribusi beras miskin (Raskin) di Kelurahan Sedinginan Kecamatan
Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
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BAB VI : PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik
dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih
baik lagi kedepannya.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Efektifitas
Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa

jauh target dapat tercapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi pada
keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian
utama. Apabila efisiensi di kaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi
peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat. (sadarmayanti, 2001:59)
Efektifitas pada dasarnya adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran
organisasi sesuai yang di tetapkan. Efektifitas merupakan hasil membuat
keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu
memenuhi misi suatu perusahaan dalam hal pencapaian tujuan. (Amin Tunggal
Widjaja, 2002:32)
Beberapa kriteria yang dapat di gunakan untuk menilai efektifitas
perencanaan, yaitu mencakup kegunaan, ketetapan dan obyektifitas, ruang
lingkup, efektifitas biaya, akuntabilitas, dan ketetapan waktu (T.Hani Handoko,
2003:103) sedangkan gunawan mengatakan dalam kamus besar bahasa Indonesia
(2003:113) menjelaskan bahwa efektifitas lebih bermakna pada hasil guna, yaitu
hasil dari suatu kegiatan terhadap pelaksanaan kegiatan.
Berdasarkan pengertian yang di kemukakan diatas, efektifitas lebih
menitik beratkan hasil dari pada kegiatan yang dilaksanakan. Jika kegiatan yang
dilaksanakan berhasil maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Pengertian yang
sama juga di kemukakan oleh Kumorotomo Wahyudi (2005:105) efektifitas

13

14

merupakan suatu pengukuran pada terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu
dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, berhasil tidaknya suatu
pekerjaan itu dilakukan. Disini efektifitas di defenisikan sebagai tolak ukur
terhadap penyelesaian suatu pekerjaan, dapat di katakan mencapai efektifitas
apabila pekerjaan tersebut dapat mencapai tujuannya.
Pengertian efektitifas juga di kemukakan oleh Sigit Soenardi (2003:2)
efektifitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai. Efektifitas
adalah suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedangsedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Pengertian ini hampir sama dengan
pengertian efektifitas yang di kemukakan sebelumnya. Efektifitas merupakan
ukuran dari suatu pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan yang di lakukan dapat di
katakan efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak
efektif.
Menurut Effendi efektifitas adalah sebagai berikut : ”komunikasi yang
prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang di
anggarkan, waktu yang di tetapkan dan jumlah personil di tentukan”, Effendi
(2003:14). Sedangkan Sumardil

Nyoman (2005:105) efektifitas umumnya

dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada
dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasi yang
di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh
mana seorang menghasilkan keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan.
Efektifitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian
mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang di kehendaki. Bila seseorang
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melakukan sesuatu dengan maksud tertentu dengan tujuan tertentu yang memang
kehendaknya maka perbuatan orang tersebut di katakannya efektif jika
menimbulkan efek atau pencapaian tujuan sebagai mana yang di kehendaki.
Handayaningrat Suwarno

(1990:16) juga mengungkapkan pengertian

efektifitas. Menurut beliau efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya
sasaran atau tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Jelasnya, bila sasaran atau
tujuan telah tercapai sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya adalah efektif.
Jadi, jika tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah di tentukan
maka pekerjaan itu tidak efektif.
Efektifitas dapat di defenisikan dengan empat hal yang menggambarkan
tentang efektifitas, yaitu:
a. Mengerjakan hal-hal yang benar, di mana sesuai dengan yang seharusnya
di selesaikan dengan rencana dan aturannya.
b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik
dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
c. Membawa hasil, dimana apa yang telah di kerjakan mampu memberi hasil
yang bermanfaat.
d. Menangani tantangan masa depan.
Sedangkan Septi Ratminto (2005:179) mendefenisikan efektifitas “tujuan
yang telah di tetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka waktu
panjang, maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan itu harus
pandangan yang sama menurut Peter F. Drucker yang di kutip H.A.S. Moenir
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(2005:166) dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia yang
mendefenisikan efektifitas sebagai berikut:
a. Efektifitas, pada sisi lain menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil
yang sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran
untuk melaksanakan.
b. Memperhatikan pendapat tersebut, bahwa konsep efektifitas merupakan
suatu

konsep

yang

bersifat

multidimensional.

artinya

dalam

mendefenisikan efektifitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang di
miliki walaupun tujuan akhir dari efektifitas adalah pencapaian tujuan juga
mengacu pada visi organisasi.
2.1.1. Pendekatan Efektifitas
Robbins Stephen P (1994:54) mengungkapkan juga mengenai pendekatan
dalam efektifitas organisasi:
a. Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach)
Pendekatan ini memandang bahwa keefektifan organisasi dapat di
lihat dari pencapaian tujuannya (ends) dari pada caranya (means). Kriteria
pendekatan yang populer di gunakan adalah memaksimalkan laba,
memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang
terkait dengan pendekatan ini di kenal dengan manajemen by objectives
(MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektifan organisasi dan
anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuantujuan yang telah di tetapkan.
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b. Pendekatan System
Pendekatan

ini

menekankan

bahwa

untuk

meningkatkan

kelangsungan hidup organisasi, maka perlu di perhatikan adalah sumber
daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki
struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi
dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan
dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.
c. Pendekatan konstituensi-strategis
Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi
itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan
dukungan yang terus menerus kelangsungan hidup.
d. Pendekatan nilai-nilai bersaing
Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan di atas,
masing-masing di dasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing
nilai selanjutnya lebih di sukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi
itu berada.
Berdasarkan pendekatan di atas, dapat di ketahui bahwa pendekatan tujuan
di dasarkan pada pandangan organisasi di ciptakan sebagai alat untuk mencapai
tujuan. Dalam teori sistem organisasi di pandang sebagai suatu unsur dari
sejumlah unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.
Sedangkan pendekatan multiple constituency merupakan pendekatan yang
menggabungkan pendekatan tujuan dengan pendekatan sistem sehingga di peroleh
satu pendekatan yang lebih tepat bagi tercapainya efektifitas organisasi.
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Sedangkan pendekatan nilai-nilai bersaing merupakan pendekatan yang
menyatukan ketiga pendekatan yang telah di kemukakan di atas yang sesuaikan
dengan nilai suatu kelompok.
2.1.2. Kriteria Pengukuran Efektifitas
Keluaran (output) yang di hasil lebih banyak bersifat keluaran (output)
tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk di kualifikasi, maka
pengukuran efektifitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran
efektifitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) sering kali tidak dapat di
ketahui jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program
berhasil, sehingga ukuran efektifitas biasanya di nyatakan secara kualitatif
(berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (jugdement), artinya apa
bila mutu yang di hasilkan baik, maka efektifitasnya baik pula. (Richard M.Steers,
1985:46)
Efektifitas pelaksanaan program raskin di ukur dengan indicator 6 T
(Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas dan Tepat
administrasi) yang setiap periode tertentu secara objek di evaluasi (Mendagri,
2007:4)
Keberhasilan raskin di ukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator
enam tepat (6 T), yaitu Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu,
Tepat kualitas dan Tepat administrasi. (Pedoman Umum Penyaluran Raskin,
2013:16)
a. Tepat Sasaran : penerima manfaat Raskin hanya di berikan kepada RTSPM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1
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b. Tepat Jumlah : Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180
kg/RTS/tahun.
c. Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00 per Kg nett
di TD.
d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM
sesuai dengan rencana penyaluran.
e. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan
kualitas beras Bulog.
f. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar,
lengkap dan tepat waktu.

2.2

Distribusi
Saluran distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat

penting dilakukan dalam pemasaran

yaitu untuk mengembangkan dan

memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan
konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang tepat.
Masalah pemilihan saluran distribusi merupakan suatu masalah yang
sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan saluran distribusi dapat
memperlambat usaha penyaluran barang atau jasa sampai ke tangan konsumen.
Menurut Philip kotler (2002:558) Saluran distribusi adalah serangkain
organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan
suatu produk atau jasa yang siap di gunakan atau di konsumsi.
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Menurut Chandra (2001:154) tujuan pokok dari distribusi adalah
menciptakan utilitas bagi pelanggan, adapun utilitas bagi pelanggan itu adalah
sebagai berikut:
a. Utilitas waktu (Time Utility)
b. Utilitas tempat (Place Utility)
c. Utilitas bentuk (Form Utility)
d. Utilitas informasi (Information Utility)
e. Utilitas kepemilikan (Owernship Utility)
Distribusi merupakan kegiatan yang menjembatani kegiatan produksi dan
konsumsi. Berkat disrtibusi barang dan jasa sampai ke tangan konsumen. Dengan
demikian kegunaan barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat di
konsumsi (www.dikmenum.go.ad di akses pada tanggal 27 maret 2014)
Yang termasuk dalam distribusi:
1. Distribusi pokok, adalah tugas-tugas yang mau tidak mau harus di
lakukan:
a. Pengangkutan
b. Pejualan
c. Pembelian
d. Penyimpanan
e. Pembakauan standar kualitas barang
f. Penanggung resiko
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2. Fungsi tambahan, yaitu di berlakukan pada distribusi barang-barang
tertentu:
a. Menyeleksi
b. Mengepak/mengemas
c. Memberi informasi
Sedangkan

pengertian

sistem

pendistribusian

adalah

pengaturan

penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
Proses distribusi pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat
dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan faedah tersebut terdapat dua aspek
di dalamnya, yaitu :
a. Lembaga yang berfungsi sebagai saluran pendistribusian (chanel of
distribution/marketing channel)
b. Aktifitas yang menyalurkan arus fisik barang (physical distribution)
Menurut Philip Kotler (1998:174) agar suatu kegiatan penyaluran barang
dapat berjalan dengan baik (efektif dan efisien) maka pemakaian saluran
pemasaran harus mampu melakukan sejumlah tugas penting yaitu:
a. Penelitian
b. Promosi
c. Control
d. Penyelarasan
e. Negosiasi
f. Distribusi fisik
g. Pembiayaan
h. Pengambilan resiko
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Pengukuran efektifitas saluran distribusi di ukur melalui sejumlah
indikator-indikator pengukuran (El-Ansary dan cooper dalam bowersoxet,at,1992)
sebagai berikut:
a. Kecukupan jumlah, tingkat kecukupan jumlah unit yang ingin di ciptakan
dalam kuantitas dan kualitas yang di perlukan.
b. Waktu pengiriman, ketepatan serta kecepatan dan kemudahan dalam
mendapatkan barang yang di perlukan.
c. Kelengkapan item produk yang di butuhkan oleh anggota saluran.

2.3

Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian dalam

setiap Negara. Hampir semua Negara pasti menghadapinya, namun dalam porsi
yang berbeda-beda. Masalah ini pun tak luput dari salah satu Negara berkembang
yakni Indonesia.
Kemiskinan adalah situasi serta kekurangan yang terjadi yang tak di
kehendaki oleh simiskin, melainkan karena tak bisa di hindari dengan kekuatan
yang ada padanya. Kemiskinan pada dasarnya di sebabkan oleh keterbatasan
sumberdaya alam, rendahnya kualitas sumber daya Manusia, dan terbatasnya
prasarana yang ada di daerah tersebut (Bapedda Provinsi Riau 2004:5)
Bagi Negara berkembang kegiatan pembangunan ekonomi di tunjukkan
untuk mengurangi kemiskinan dengan jalan perbaikan-perbaikan pendapat
perkapita masyarakat dan perbaikan di berbagai sektor. Pembangunan ekonomi
sangat penting untuk mengurangi atau menghapus kemiskinan, ketimpangan
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dalam distribusi pendapatan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan
secara menyeluruh (Michel P Tadaro, 2000:140)
Semakin pesatnya pertumbuhan Kabupaten/kota dan dampak dari krisis
ekonomi dalam kurun waktu terakhir ini, membuat kemiskinan di Kabupaten/di
perkotaan semakin sengit. Pesatnya pertumbuhan Kabupaten/kota tampak dari
penggalakan di segala bidang, baik ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Namun
dampak hasil-hasil dari pembangunan itu hanya di rasakan sebahagian penduduk
sehingga terjadi ketimpangan social.
Dalam

TAP

No.XVI/1998

perlunya

penarapan

system

ekonomi

kerakyatan yang berpihak pada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi rakyat,
pemberdayaan ekonomi rakyat tidak saja karena ketertinggalan sektor ekonomi
rakyat ini dari sektor ekonomi menengah dan besar, tetapi juga karena
ketimpangan ekonomi dan kesenjangan social antara keduanya (miskin-kaya)
sudah terlalu besar sehingga menimbulkan keangkuhan dan kecemburuan social
(Mubiyarto, 2000:243)
Secara umum kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang
bersifat multidimensional, yang sangat berkaitan erat dengan aspek social,
ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Sedangkan kemiskinan di tandai dengan
keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran yang meningkat menjadi
ketimpangan antar daerah, antar sektor dan antar golongan penduduk. (Gunawan
Sumodininggrat, 1997:48)
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang di tandai oleh
pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi
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ketimpangan. Masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan
berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga tinggal jauh
dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Selanjutnya untuk
memberi pemahaman masalah kemiskinan serta konseptual, maka dapat di
kemukakan dua pengertian kemiskinan di lihat dari aspek kuantitatif.
Secara kualitatif kemiskinan adalah suatu kondisi yang di dalamnya hidup
manusia tidak “bermartabat manusia” atau dengan kata lain, hidup manusia tidak
layak dengan manusia. Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan di
mana hidup manusia serba kekurangan atau dengan bahasa yang lazim “tidak
berharta benda”. (Ginanjar Kartasamania, 1998:3)
Kriteria yang di gunakan oleh Badan Pusat Statistik untuk mengukur garis
kemiskinan adalah pengeluaran minimum yang di perlukan untuk memenuhi
kehidupan sehari-hari.

BPS menetapkan suatu metode dalam menentukan

penduduk miskin, yaitu dengan menetukan batas garis kemiskinan, di mana batas
garis kemiskinan merupakan penjumlahan batas minimum kebutuhan makanan
(setara dengan 2100 kalori perkapita/hari) dengan batas kecukupan komuditas non
pangan (meliputi perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian, dan barang tahan
lama) yang di bedakan antara daerah kota dan pedesaan. (Badan pusat statistik,
2014)
Selain itu, pada pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 indikator yang
digunakan dalam penentuan rumah tangga miskin yakni:
a. Luas lantai Rumah
b. Jenis lantai rumah
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c. Jenis dinding rumah
d. Fasilitas tempat buang air besar
e. Sumber air minum
f. Penerangan yang di gunakan
g. Bahan bakar yang di gunakan
h. Frekuensi makan dalam sehari
i. Kebiasaan membeli daging/ayam/susu
j. Kemampuan membeli makanan
k. Lapangan kerja kepala keluarga
l. Kepemilikan asset ( Badan pusat statistik, 2005:26)
Indikator pada pendapatan social ekonomi ini di dasarkan pada pendekatan
karakteristik rumah tangga, sehingga penetuan rumah tangga sampai pada data
kepala rumah tangga dan alamat tempat tinggal mereka.
Dilihat dari karekteristik demografi penduduk miskin dapat dilihat secara
umum bahwa keluarga miskin cendrung memiliki jumlah keluarga yang lebih
banyak di bandingkan dengan keluarga yang tidak miskin. Menurut karakteristik
ekonomi penduduk miskin dapat dilihat dari pekerjaan kepala keluarga.
Sedangkan karakteristik social budaya tercermin dari tingkat pendidikan anggota
rumah tangga.
Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keadaan kekurangan dalam
pemenuhan jumlah kebutuhan seperti makanan, minuman, rumah, kesehatan,
pengetahuan, pendidikan dan akses terhadap informasi yang bermanfaat untuk
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mendapatkan sumber daya yang produktif dan sebagainya (Faisal Basri,
1995:198).
Dalam memapar profil kemiskinan, rumah tangga dan anggota rumah
tangga di bagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok rumah tangga “miskin”
dan “tidak miskin” :
a. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah yang rumah tangga konsumsinya
tidak mencukupi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang di
nilainya di wakili oleh suatu garis kemiskinan.
b. Rumah tangga tidak miskin adalah konsumsi perkepalanya di atas garis
kemiskinan.
Garis kemiskinan yang di maksud adalah batas atau aturan yang di buat
oleh BPS. oleh karena itu, setiap Negara dapat menetukan jumlah orang miskin
baik di pedesaan maupun di perkotaan. Sampai saat ini, untuk menentukan jumlah
orang miskin di Indonesia, di gunakan indicator dari BPS (Moh, Arsad A,
1998:22)
Selain menjelaskan kriteria di atas, kemiskinan umumnya di ukur dengan
tingkat pendapatan dan pada dasarnya kemiskinan itu di bedakan menjadi dua,
yaitu Kemiskinan

absolut dan Kemiskinan relative. Untuk lebih jelasnya di

uraikan sebagai berikut :
a. Kemiskinan Absolut
Seorang di katakan miskin absolut, apabila tingkat pendapatannya
dibawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup
untuk memenuhi kebutuhan minimum, yang di gambarkan dengan garis
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kemiskinan tersebut. Kemiskinan subsitence di dasarkan atas perkiraan
income yang di perlukan untuk membeli makanan yang cukup untuk
memenuhi rata-rata gizi bagi setiap orang dewasa dan anak-anak dalam
satu keluarga (Keban Yeremias, 1999:8)
b. Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok
masyarakat dengan tingkat pendapatan sudah diatas garis kemiskinan.
Sehingga sebenarnya tidak termasuk miskin dibanding dengan masyarakat
lain. Dengan ukuran pendapatan, keadaan ini di kenal dengan ketimpangan
dalam distribusi pendapatan antar golongan penduduk, antar sektor
kegiatan ekonomi maupun ketimpangan antar daerah. Sebenarnya tidak
termasuk miskin, tetapi lebih miskin dibandingkan dengan kelompok
masyarakat yang lain (Gunawan Sumodingrat, 1998:52)
Menurut N.Greogry Mankiw 2000:57, tingkat kemiskinan adalah
persentase penduduk yang pendapatan keluarganya lebih kecil dari pada suatu
angka absolute yang di sebut sebagai batas garis kemiskinan. Garis kemiskinan
adalah suatu jumlah, angka atau tingkat pendapatan absolut yang di tetapkan oleh
pemerintah, dimana keluarga yang pendapatnya lebih kecil dari pada jumlah
tersebut secara legal dinyatakan miskin. Oleh karena itu garis absolut merupakan
suatu angka absolut, bukan suatu standar relatif, maka akan semakin banyak
keluarga yang akan terdorong ke atas garis kemiskinan pada saat pertumbuhan
ekonomi menaikkan pendapatan semua kelompok pendapatan secara keseluruhan.
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Menurut Chambers Robert (1997) menyatakan inti dari masalah
kemiskinan

dan

kesenjangan

terletak

pada

“Deprivation

Trap”

atau

perangkap/jebakan kemiskinan. Secara rinci perangkap kemiskinan terdiri dari 5
(Lima) unsur yaitu:
a. Ketidak berdayaan
b. Kerawanan
c. Kelemahan fisik
d. Kemiskinan
e. Isolasi
Dari lima unsur tersebut, kerentanan dan ketidak berdayaan menjadi
perhatian yang lebih serius karena akan menimbulkan roda penggerak kemiskinan
yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset
produksinya sehingga mereka menjadi miskin terpuruk di lembah kemiskinan.
Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan di bedakan dalam 2
(Dua) faktor di antaranya:
a. Faktor endogen adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat atau
kelompok masyarakat itu sendiri seperti orientasi nilai budaya dan sikap
mental.
b. Faktor eksogen adalah faktor yang berada di luar diri kelompok tersebut
yang dapat di bedakan ke dalam aspek alamiah dan aspek buatan.
Masyarakat yang miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan
berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi. Pada akhirnya masyarakat
miskin tersebut semakin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai
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potensi yang lebih tinggi. Kompetensi kian keras menurut masyarakat menggali
segala potensi yang ada. Segala potensi yang ada yang di gunakan menggalakkan
pembangunan serta pemerataan hasil-hasilnya.
Solusi agar orang miskin dapat keluar dari perangkap kemiskinan yaitu:
a. Tujuan program pembangunan harus berpihak pada penduduk yang
berpenghasilan rendah dan alokasi barang dan jasa di prioritaskan
pada penduduk miskin.
b. Melalui pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan penduduk bukan
miskin dan penduduk miskin (Gunawan sumodininggrat, 1998:12)

2.4

Program Raskin
Pembangunan di Indonesia mencakup banyak kegiatan yang beraneka

ragam yang semuanya itu di maksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan
kualitas hidup masyarakat. Perwujudannya dapat bermacam-macam seperti:
Pelayanan, kesehatan, penyuluhan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan pangan,
air, listrik, jalan dan perumahan sampai dengan proyek-proyek yang bertujuan
meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu perwujudan dari penyediaan
kebutuhan adalah Program Rastra.
Anwar Arsyad (1999:240) mengatakan pengukuran tingkat konsumsi
beras perkapita pertahun sebagai indikator kemiskinan yang di bagi menjadi tiga
yaitu:
a. Sangat miskin, bila pengeluaran di ukur dengan ekuivalen beras mencapai
360 Kg di daerah perkotaan dan 240 Kg di daerah perdesaan.
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b. Miskin, bila pengeluran di ukur dengan ekuivalen beras mencapai 480 Kg
di daerah perkotaan dan 320 di daerah perdesaan.
c. Nyaris miskin, bila mencapai ekuivalen beras di atas 720 Kg untuk daerah
perkotaan dan 480 Kg di daerah perdesaan.
Pembangungan

ekonomi

pada

dasarnya

mencakup

usaha

untuk

memperoleh kehidupan yang lebih baik. Esensinya menggambarkan perubahan
seluruh keadaan yang terdapat dalam masyarakat baik secara individu maupun
kelompok. Kondisinya berada dalam suatu sistem yang bergerak maju dari
kondisi yang serba kekurangan dan tidak memuaskan menuju kepada yang jauh
lebih baik dari segi material maupun spiritual (Michael P.Tadaro, 2000:128).
Sadono Sukirno dalam bukunya mengatakan bahwa pembangunan
ekonomi meliputi pengertian yang lebih luas dari konsep pertumbuhan ekonomi.
Pada dasarnya konsep ini sebagai usaha untuk mengubah suatu perekonomian
yang kurang maju, sangat tradisional dan berpendapatan yang moderen yang
mencapai taraf kemakmuran yang tinggi. Pembangunan ekonomi akan tercapai
apabila pendapatan perkapita masyarakat terus menerus bertambah pada tingkat
yang cukup cepat. (Sadono Sukirno, 2006:47)
Tujuan pembangunan pada hakekatnya dapat di bagi menjadi 3 (Tiga)
yaitu:
a. Untuk meningkatkan produksi.
b. Untuk membuka kesempatan kerja.
c. Untuk menaikkan dan meratakan pembangunan.
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Tingkat kesejahteraan dapat di bedakan oleh beberapa faktor baik yang ada
di dalam maupun di luar hubungan keluarga. Faktor internal yang menetukan
kesejahteraan antara lain: kesehatan penduduk, ilmu pengetahuan dan teknologi,
keterampilan, ekonomi dan lain-lainnya. Faktor eksternal meliputi struktur social
ekonomi, fasilitas, produksi dan konsumsi, transportasi dan komunikasi yang
mendukung bagi upaya pemenuhan kebutuhan keluarga (BKKBN, 2004:26).
Pembangunan merupakan usaha

terencana

untuk mengubah dan

membebaskan masyarakat dari kemiskinan, ketergantungan dan ketidaksamaan
kesempatan. Dikatakan perubahan terencana karena perubahan yang di inginkan
di tetapkan berdasarkan sasaran yang ingin di capai. Kemudian sasaran tersebut di
tentukan bagaimana cara-cara mencapainya, di tentukan oleh besar kecilnya biaya
yang di perlukan serta pengelolaannya, kemudian di tentukan lembaga-lembaga
yang akan menanganinya.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program,
Rastra di amanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola
bantuan sosial (Pangan). Hal ini di sampaikan Presiden RI, pada Rapat Kabinet
Terbatas (Ratas) tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan
Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi di salurkan
secara non tunai. Bantuan Sosial Pangan dapat di salurkan dalam bentuk natura
(beras) maupun dalam bentuk non tunai. Bantuan sosial pangan dalam bentuk
natura atau di sebut sebagai Bansos Rastra, diberikan dalam bentuk beras
sejumlah 10 kg dengan kualitas medium dan di salurkan setiap bulan tanpa
dikenakan harga/biaya tebus. Bansos Raskin bertujuan untuk mengurangi beban

32

pengeluaran dan peningkatan akses masyarakat miskin dan tentang melalui
pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya (Perum Rastra,
2016:1)
Pengadaan beras bersubsidi bagi keluarga masyarakat miskin (Rastra)
bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Di samping
itu program ini di maksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin
dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar
masyarakat. Hal ini merupakan salah satu program pemerintah baik pusat maupun
daerah yang penting dalam peningkatan tahanan pangan nasional.
Program rastra merupakan bagian integral dari program penanggulangan
kemiskinan yang bersinerji dengan pembangunan lainnya, seperti program
perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan peningkatan produktifitas
masyarakat, sinerji antar berbagai program penting ini dalam peningkatan
efektifitas masing-masing program dalam mencapai tujuan.
Dasar hukum atau peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan program
RASKIN adalah:
a. UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan
b. UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN
c. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
d. UU No.10 Tahun 2010 tentang APBN tahun Anggaran 2011
e. UU No.18 Tahun 1986 tentang undang-undang No.18 tahun 1985
f. UU No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
g. Peraturan Pemerintahan No.7 Tahun 2003 tentang pendirian Perum Bulog
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h. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
Daerah
i. Peraturan Pemerintah No.38 Tahaun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota
j. Peraturan

Presiden

RI

No.15

Tahun

2010

tentang

Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan
k. Peraturan Presiden RI No.29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah tahun 2011
l. Inpres kebijakan Pengadaan dan penyaluran gabah/beras oleh pemerintah.
Pada tahun 2007 mentri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)
menjadi koordinasi pelaksanaan Rastra untuk pendistribusian beras. Badan
Urusan Login (Bulog) bertanggung jawab mendistribusikan beras hingga titik
distribusi dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyalurkan beras dari titik
distribusi kepada RTM.
Pelaksanaan atau penetapan RTS-PM yang berhak menerima Rastra adalah
Rumah Tangga yang tedapat dalam daftar nama dan alamat untuk program Rastra
2018, yang di terbitkan dari basis Data Terpadu yang di kelolah oleh TNP2K, dan
di sahkan oleh Kemenko Kesra sesuai dengan kemampuan anggaran.
Pemerintah sebanyak 15.530.897 RTS-PM, serta rumah tangga hasil
pemutakhiran DPM oleh musyawarah Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
Rumah tangga penerima manfaat Program Rastra 2018 di tandai dengan
kepemilikan KPS atau SKRTM (surat keterangan rumah tangga miskin) 2017 bagi
rumah tangga hasil pemutakhiran DPM Rastra 2018 (Bulog 2017:15).

34

2.5

Konsep Operasional
Operasional variabel merupakan kesimpulan dari konsep operasional yang

di harapkan dapat mempermudah penulis dalam memahami variabel penelitian
yaitu “Analisis Efektifitas Pendistribusian Rastra (beras bersubsidi untuk beras
sejahtera) di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan
Hilir” dengan indikator variabel antara lain yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Jumlah,
Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, Tepat Kualitas.
Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian
No
Variabel
Indikator
1
Efektifitas
a. Tepat sasaran
program
Rastra
(Pedoman Umum
Rastra)
(Bulog b. Tepat Jumlah
2017)

c. Tepat Harga
d. Tepat Waktu

e. Tepat
Administrasi
f. Tepat
Kualitas
Sumber : Kantor Lurah Sedinginan

Sub Indikator
Raskin hanya dapat di berikan
kepada RTM-PM hasil muskel
yang terdapat di CPM-1
Jumlah beras yang merupakan hak
RTM-PM sesuai dengan ketentuan
yang
berlaku
yaitu
15kg/RTM/bulan
atau
180
kg/RTM/tahun
Harga tebus Raskin adalah
Rp.1.600 di titik distribusi
Waktu pelaksanaan distribusi beras
kepada RTM-PM sesuai dengan
rencana distribusi
Terpenuhinya
persyaratan
administrasi secara benar,lengkap
dan tepat waktu
Terpenuhinya persyaratan kualitas
beras sesuai dengan kualitas beras
Bulog (Kualitas Medium)
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2.6

Kerangka Pikir
Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Indikator tingkat efektifitas Rastra:
Program Rastra

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tepat Sasaran
Tepat Waktu
Tepat Jumlah
Tepat Administrasi
Tepat Harga
Tepat Kualitas

Landasan Hukum
UU NO.7.1996 Tentang
Pangan

Perumusan Masalah
a. Alokasi beras rumah tangga sejahtera yang
di sediakan tidak mencukupi
b. Akurasi data rumah tangga sejahtera di
kelurahan Sedinginan
c. Sosialisasi dan transparansi
d. Waktu penerimaan rastra tidak menentu
dan menimbulkan kebingungan
e. Belum efektif

Penarikan Kesimpulan
Berupa output dari penelitian yaitu berupa sasaran
yang dapat digunakan : dapat mengetahui faktorfaktor apa saja yang menyebebkan tidak efektifnya
system pendisrtibusian Rastra sehingga dapat di cari
solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan
pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan.
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2.7

Pandangan Islam
Didalam sejarah islam, pemerintahan Umar Bin Khattab pernah

memberikan subsidi kepada petani. Umar Bin Khattab memberikan harta dari
Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah
lahan pertanian mereka. (An-Nabhani, 2004:119. Atas dasar itu, boleh negara
memberikan subsidi kepada individu. Misalnya, memberikan subsidi beras, bibit
ikan bagi peternak ikan, atau subsidi bahan baku kedelai bagi perajin tempe.
Selain itu, pemerintah juga boleh memberikan subsidi kepada rakyat yang
bertindak sebagai konsumen. Seperti misalnya memberikan subsidi sembako,
karena hukum asal negara memberikan hartanya kepada individu rakyat adalah
boleh (KH. M. Shiddiq Al-Jawi, http://khilafah1924.org). Pemberian ini
merupakan hak khalifah dalam mengelola harta milik negara (Milkiyah aldaulah).
Khalifah boleh memberikan harta kepada satu golongan dan tidak kepada
yang lain, boleh pula khalifah mengkhususkan pemberian untuk satu sektor
(misalnya Pertanian) dan tidak untuk sektor yang lainnya. Semua ini adalah hak
khalifah berdasarkan pertimbangan syariah sesuai dengan pendapat dan ijtihatnya
demi kemaslahatan rakyat. (An-Nabhani,2004:224).
Namun dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, pemberian subsidi
yang asalnya boleh ini menjadi hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah
untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (At-tawazun Al-iqtishadi) (Thabib,
2004:318; Syauman, t.t.:73). Hal ini di karenakan Islam telah mewajibkan
beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya
pada golongan tertentu. Firman Allah SWT :
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Artinya : atau kepada orang miskin yang sangat fakir (Al-Balad ayat 16).
Nabi SAW telah membagikan fai’ Bani Nadhir (Harta milik negara) hanya
kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi SAW melihat
ketimpangan ekonomi antara Muhajirin dan Anshar. (An-Nabhani, 2004:249).
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih

dilakukan mulai Desember 2018.

3.2

Populasi dan Sampel

3.2.1

Populasi
Menurut Sugiono (2003:90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karasteristik tertentu yang
ditetapkan oleh penulis di pelajari kemudiannya. Adapun yang menjadi populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga sejahtera di Kelurahan
Sedinginan yang terdata di BPS yaitu 384 KK.
3.2.2

Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karasteristik yang di miliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2003:91). Bila populasi besar, dan peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena
keterbatasan dana waktu dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel
yang di ambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel tersebut,
kesimpulannya akan dapat diperlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang
diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).
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Melihat jumlah populasi yang berjumlah di atas 100 orang yaitu 384 KK
maka sampel yang di ambil oleh si peneliti dapat dengan menggunakan rumus
slovin, Yaitu:

n=
n=

N
1+N( )

n=

384
1 + 384 (

n=

384
1 + 384 (0.01)

n=

384
4,84

n=

79,33

n=

79

)

𝑁
1+𝑁 (𝑒 2 )
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Keterangan :
n

= Jumlah Sampel

N

= Jumlah Populasi

e

= Error 10% (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan
pengambilan sampel).
Berdasarkan Rumus Slovin yang peneliti lakukan, maka dapat di ambil

kesimpulan bahwa jumlah masyarakat miskin yang menjadi populasi dalam
penelitian ini adalah sebanyak 384 orang sedangkan masyarakat yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 79 orang. Teknik yang digunakan
dalam pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling yaitu
pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang
ada dalam populasi tersebut.

3.3

Jenis dan Sumber Data
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat
perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya
(Sugiyono, 2013:11). Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa
pelaksanaan program

Rastra dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin di Kelurahan Sedinginan. Maka jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.
a. Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan
sumber pertama atau aslinya dengan kata lain pengolahan data melalui
kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan
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data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti (Surybrata,
2003:39).
b. Data Sekunder adalah data-data dimana penulis memperoleh informasi,
keterangan-keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari pihak
terkait.

3.4

Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penelitian ini

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:
a. Observasi
Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan
suatu proses komfleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses
biologis dan pskikologis. Dua diantara yang terpenting adalah prosesproses

pengamatan

dan

ingatan

(Sugiyono,

2003:166).

Teknik

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan
dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila
responden yang di amati tidak terlalu besar.
Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat
dilakukan menjadi participant observation yaitu peneliti tidak terlibat dan
hanya sebagai pengamat independen.
Dari segi intrumentasi

yang digunakan, observasi dibedakan

menjadi observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang serta
sistematis tentang apa yang akan di amati, kapan dan dimana tempatnya.
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Sedangkan observasi tidak tersruktur yaitu observasi yang tidak
dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.
b. Wawancara
Merupakan kegiatan pengumpulan data yang di lakukan untuk
mendapatkan data yang primer dan data yang sekunder yang tidak di
temukan dalam angket, melalui dialog langsung dengan responden terpilih
secara terpimpin dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah di
siapkan sebelumnya.
c. Angket (Quesioner)
Angket (Quesioner) adalah aktifitas yang di lakukan untuk
mendapatkan data dengan membuat serta menyebarkan daftar pertanyaan
kepada responden untuk di isi sesuai dengan alternatif jawaban yang di
sediakan.
3.5

Metode Analisis
Data yang telah peneliti kumpulkan selama mengadakan penelitian perlu

diolah dan di analisis dengan menguraikan dan mengaitkan dengan teori-teori
yang sesuai dengan susunan kajian data yang dibutuhkan untuk menjawab
masing-masing masalah, lalu memberikan interprestasi terhadap hasil yang
relevan kemudian dapat di ambil kesimpulan dan saran. Dalam data ini peneliti
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rumus:
P=

100%

Dimana : P = Persentase
F = Frekuansi
N = Total Jumlah
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Dalam penentuan kriteria dilakukan pengelompokkan menjadi 5 kriteria
yaitu Sangat sesuai, Sesuai, Cukup sesuai, Kurang sesuai, dan Tidak sesuai,
sebagai berikut:
a. Sangat baik

= 80-100%

b. Baik

= 60-79%

c. Cukup baik

= 40-59%

d. Kurang baik = 30-39%
e. Tidak baik

=

30%

BAB IV
GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1

Kondisi Geografis
Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan yang berada Di

Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan ini memiliki luas sekitar
1.915,23
-

memiliki batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih Tanjung
Melawan dan Kecamatan Bangko Pusako.

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis (Duri),
Kecamatan Rantau Kopar dan Kecamatan Pujud.

-

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko Pusako.

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.

Kecamatan ini terdiri dari 15 kepenghuluan dan 2 kelurahan. Sebanyak 14
kepenghuluan/kelurahan di kecamatan ini banyak termasuk dalam Klasifikasi
Swakarya dan Swadaya, sedangkan 3 kepenghuluan/ kelurahan sudah merupakan
kepenghuluan/kelurahan Swasembada. Sebanyak 7 kepenghuluan /kelurahan yang
jauh

aksesnya

ke

ibu

kota

kecamatan

dibandingkan

dengan

10

kepenghuluan/kelurahan, jaraknya mencapai ≥ 20 km.

4.2

Jumlah Penduduk Kelurahan Sedinginan
Penduduk Kelurahan Sedinginan pada tahun 2018 berjumlah 2515 jiwa

dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) 722 KK yang terdiri dari 15 RT dengan
penduduk terbesar di RT 002 berjumlah 260 jiwa yang terdiri dari 142 yang
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berjenis kelamin laki-laki dan 118 yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan
jumlah KK (Kepala Keluarga) sebesar 65 KK. Untuk lebih jelasnya perincian
jumlah penduduk Kelurahan Sedinginan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk dan KK menurut Jenis Kelamin di
Kelurahan Sedinginan tahun 2018
NO

NOMOR RT

LK

JUMLAH PENDUDUK
PR
LK + PR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

001
120
130
002
142
118
003
130
97
004
80
66
005
85
53
006
90
45
007
102
42
008
91
66
009
82
68
010
87
96
011
67
60
012
81
61
013
55
73
014
92
101
015
71
64
JUMLAH
1375
1140
Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan, 2018

250
260
227
146
138
135
144
157
150
183
127
142
128
193
135
2515

JUMLAH KK

55
65
50
52
46
52
50
44
46
37
35
60
44
39
47
722

Dari tabel 4.1 diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah penduduk terbesar
adalah RT 002 sebesar 260 jiwa dengan jumlah jenis kelamin laki-laki 142 jiwa
dan jenis kelamin perempuan 118 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil
terdapat di RT 011 sebesar 127 jiwa dengan jumlah jenis kelamin laki-laki 67 dan
jumlah jenis kelamin perempuan 60 jiwa.
Sedangkan data penduduk berdasarkan gender atau usia, dapat di lihat pada
tabel di bawah ini :
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Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Gender atau Usia di Kelurahan
Sedinginan tahun 2018
Jumlah
No
Indikator
LK
PR
Jumlah
1
0-12 Bulan
143
96
239
2
1-5 Tahun
130
122
252
3
5-7 Tahun
232
188
420
4
7-15 Tahun
245
197
442
5
15-56 Tahun
455
375
830
6
56 Tahun keatas
170
162
332
Jumlah
1375
1140
2515
Sumber : Kantor Kelurahan Sedinginan, 2018
4.3

Agama dan Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Sedinginan
Menurut pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada Kelurahan

Sedinginan, masyarakat beragama islam. Dan mata pencarian penduduk kelurahan
Sedinginan pada umumnya adalah Buruh Honorer, ASN, Wirausaha, Petani,
Nelayan, dan PNS. Sebagai daerah yang berada pada jalur lintas Sumatera dan
daerah alirana sungai rokan, pada derah daratan sebagian besar masyarakatnya
bermata pencarian pada sektor perkebunan/pertanian karena memiliki daerah yang
subur sehingga sesuai untuk bercocok tanam dan wiraswata. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada tabel dibahwa ini:
Tabel 4.3 : Jumlah Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Sedinginan
No
Jenis Mata Pencarian
Jumlah
1 Buruh Honorer
660
2 ASN
24
3 Wirausaha
12.521
4 Petani
37.728
5 Nelayan
6.468
6 PNS
379
Sumber : Kantor kelurahan Sedinginan, 2018
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat, bahwa masyarakat Kelurahan
Sedinginan sebagian besar bermata pencarian Petani yaitu 37.728 orang, dan di
susul oleh Wiraswasta yaitu 12.521 orang, dan seterusnya.
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4.4

Struktur Organisasi Kelurahan Sedinginan
Untuk menyelenggarakan tugas penyelenggaraan pemerintahan maka

dibentuk suatu organisasi yaitu Organisasi Kantor Kelurahan Sedinginan
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokah Hilir yang susunannya sebagai berikut:
a. Lurah
b. Sekretaris
c. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Pelayanan Umum
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Gambar 4.1:

Struktur Bagan Organisasi Kantor Kelurahan Sedinginan
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
LURAH
H.JAMSURI, S. Sos

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Seksi
Pemerintahan

Seksi Pelayanan
Umum

Seksi
Kesejahteraan
Sosial

Seksi Ketentraman
& ketertiban
Umum
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4.5

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan
Kantor Kelurahan Sedinginan mempunyai tugas dan Fungsi sebagai

berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang
pemerintahan, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat, perekonomian dan
pembangunan.
b. Penyelenggaraan di bidang pemerintah, pelayanan umum, kesejahteraan
rakyat, perekonomian dan pembangunan.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemerintah, pelayanan umum,
kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan. Dan pelaksanaan
tugas lainnya yang di berikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Kelurahan kesepuhan dilengkapi dengan :
a. Lurah
b. Sekretaris
c. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Seksi Pemerintahan
2. Seksi Pelayanan Umum
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Lurah
Tugas Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintah,
pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan
urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat.

49

Fungsi Lurah adalah :
1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan
rakyat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
b. Sekretaris
Tugas sekretaris adalah membantu Lurah melaksanakan tugastugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Fungsi Sekretaris adalah :
1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah
2. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah
3. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian
4. Pengelolaan administrasi keuangan
5. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan Kelurahan
6. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugastugas seksi dan kelompok jabatan fungsional
7. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan
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8. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan
acara-acara kedinasan lainnya diluar kegiatan yang telah tercantum
dalam kegiatan seksi lain.
9. Pelaksanan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah
c. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas Kelompok Jabatan Fungsiolan adalah melaksanakan
kegiatan teknis sebagai tugas Kelurahan sesuai dngan profesi dan keahlian
masing-masing dan di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dalam
kepangkatan yang berada di bawah Sekretaris dan bertanggung jawab
kepada Lurah.
1. Seksi Pemerintahan
Tugas

seksi

pemerintahan

adalah

membantu

Lurah

melaksanakan pembinaan Kelurahan dan pembinaan rukun warga.
Fungsi Seksi Pemerintahan adalah :
a) Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Pemerintahan
Kelurahan
b) Melaksanakan penyusunan

perencanaan

kerja

Pemerintahan

Kelurahan
c) Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada
masyarakat yang terkait dalam pemerintahan
d) Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data administrasi
pemerintahan
e) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Lurah
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f) Memfasilitasi

pelaksanaan

pemilihan,

pengangkatan

dan

pemberhentian Ketua Rw dan Ketua RT, serta membantu
penyelesaian proses administrasinya
g) Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

dan

menginventarisasikan

permasalahan yang terjadi serta mencari alternatif pemecahannya
h) Dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan
2. Seksi Pelayanan Umum
Tugas Seksi Pelayanan Umum adalah memberi petunjuk,
membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi
dan merencanakan kegiatan operasional urusan penyelenggaraan
pelayanan umum kelurahan.
Fungsi Seksi Pelayanan Umum adalah :
a) Perencanaan kegiatan kerja Seksi Pelayanan Umum
b) Pemberian

petunjuk

pelaksanaan

urusan

penyelenggaraan

pelayanan umum kelurahan
c) Pembagian tugas dan pembimbingan pelaksanaan Seksi Pelayanan
Umum
d) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan
pelayanan umum kelurahan
e) Pengoreksian pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum
f) Pengawasan bawahan dalam lingkup bidangnya
g) Pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum
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h) Dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang berdasarkan arahan
atasan dalam lingkup bidangnya
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah membantu Lurah
dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan melaksanakan
pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Sedangkan fungsi Seksi kesejahteraan Sosial adalah :
a) Penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan
rakyat
b) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan
pembangunan
c) Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka
pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
d) Pengkoordinasian

upaya

pemberdayaan

masyarakat

dan

kesejahteraan rakyat
e) Dan pelaksanaan pemberian pelaksanaan terhadap kegiatankegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah
membantu Lurah melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban
umum serta pembinaan perlindungan masyarakat.
Sedangkan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
adalah sebagai berikut :
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a) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan
ketentraman dan ketertiban umum
b) Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota,
Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan
lainnya di kelurahan
c) Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat dan
anggota LINMAS di kelurahan
d) Pelaksanaan ketertiban terhadap gangguan sosial
e) Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

4.6

Perum Bulog
Bulog adalah perusahaan umum milik Negara yang bergerak dibidang

logistik

pangan.

Ruang

lingkup

bisnis

perusahaan

meliputi

usaha

logistik/pergudangan, survei dan pemberatasan hama, penyediaan karung plastik,
usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha enceran. Sebagai
perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, bulog tetap
melakukan kegiatan menjaga Harga Dasar Pembelian untuk Gabah, stabilitas
harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk keluarga sejahtera
(Rastra) dan pengelolaan stok pangan.

4.7

Sejarah Perusahaan
Sejarah perkembangan Bulog tidak dapat terlepas dari sejarah lembaga

pangan di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai pemerintah
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sekarang ini. Secara umum tugas lembaga pangan tesebut adalah untuk
menyediakan panganbagi masyarakat pada harga yang terjangkau di seluruh
daerah serta mengendalikan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen.
Instrumen untuk mencapai tujuan tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi
yang berkembang.
Campur tangan pemerintah dalam komoditas beras di awali sejak bulan
Maret tahun 1993 yaitu di Zaman Pemerintah belanda. Saat itu, untuk pertama
kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perbesaran, yaitu dengan
menghapus impor beras secara bebas dan membatasi impor

melalui sistem

lisensi. Latar belakang ikut campurnya pemerintah Belanda dalam pembesaran
waktu itu adalah karena terjadinya fluktuasi harga beras yang cukup tajam (tahun
1919/1920) dan sempat merosot tajam pada tahun 1930, sehingga petani
mengalamin kesulitan untuk membayar pajak.
Menjelang pecahnya Perang Dunia ke II, pemerintah Belanda memandang
perlu untuk secara resmi dan permanen mendirikan suatu lembaga pangan.
Tanggan 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut Voeding
Middelen Fons (VMF). Lembangan pangan ini banyak mengalami perubahan
nama maupun fungsi. Secara ringkas, perkembangannya sebagai berikut :
a. Tahun 1939 didirikan VMF yang tugasnya membeli, menjual dan
mengadakan persediaan bahan makanan.
b. Tahun 1942-1945 (zaman pendudukan jepang) VMF dibekukan dan
diganti dengan “Sangyobu Nanyo Kohatsu Kaisha”.
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c. Tahun 1945-1950 terdapat 2 organisasi, yaitu : di Daerah RI: di dirikan
Jawatan Pengawasan Makan Rakyat (PMR) dan pada tahun 1947-1948
dibentuk Kementrian Persediaan Makanan sedangkan di daerah yang di
duduki Belanda : VMF di hidupkan kembali dengan tugas seperti yang
telah dijalankan di tahun1939.
d. Sedangkan tahun 1950 dibentuk Yayasan Bahan Makanan (BAMA)(19501952) yang tugasnya yaitu membeli, menjual dan mengadakan persediaan
pangan.
e. Tahun 1952 fungsi dari Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM(19521958)ini lebih banyak berhubungan dengan masalah distribusi/pemerataan
pangan. Dalam periode ini mulailah dilaksanakan kebijakan dan usaha
stabilitas hargab beras melalui injeksi di pasaran.
f. Tahun 1958 selain YUBM yang ditugaskan untuk impor di dirikan pula
YBPP (Yayasan Badan Pembelian Padi)(1958-1964) yang di bentuk di
daerah-daerah bertugas untuk membeli padi. Dengan meningkatnya harga
beras dan terjadinya

tekanan-tekanan

dari

golongan penerimaan

pendapatan tetap, pemerintah pada periode ini meninggalkan prinsip
stabilitas melalui mekanisme pasar dan berorientasi pada distribusi fisik.
g. Tahun 1064 YUBM dan YBPP dilebur menjadi BPUP (Badan pelaksana
urusan pangan)(1964-1966). Tugas badan ini mengurus persediaan bahan
pangan di seluruh Indonesia.
h. Tahun 1966 BPUP dilebur menjadi Kolognas (Komando Logistik
Nasional)(1966-1967). Tugas Kolognas adalah mengendalikan operasional
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bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kebijaksanaan dan tindakan yang di
ambil untuk menanggulangi kekurangan stok waktu itu adalah mencari
beras luar negeri.
i. Tahun 1967 KOLOGNAS di bubarkan, diganti dengan Bulog (Badan
Urusan Logistik)(1967-1969) yang di bentuk dengan KEPPRES RI
No.272/1967, Bulog dinyatakan sebagai “Single Purchasing Agency” dan
Bank Indonesia ditunjuk sebagaai Single Financing Agancy (Inpres
No.1/1968).
j. Pada tangga 2 Januari 1969 (Reorganisasi Bulog) berdasarkan KEPPRES
11/1969, struktur organisasi Bulog diubah. Tugas Bulog yaitu membantu
pemerintah untuk menstabilkan harga pangan khususnya 9 bahan pokok.
Tahun 1969 mulailah di bangun beberapa konsep dasar kebijakan pangan
yang erat kaitannya dengan pola pembangunan ekonomi nasional antara
lain : konsep floor dan ceiling price : konsep bufferstock : dan sistem serta
tata cara pengadaan, pengangkutan penyimpanan dan penyaluran.
Tugas Bulog semakin bertambah Komoditi yang di kelolah menjadi gula
pasir (1971), terigu (1971), daging (1874), jagung (1978), kedelai (1977), kacang
tanah (1979), kacang hijau (1979), telur dan daging ayam pada hari Raya,
Natal/Tahun Baru. Kebijakan Stabilitas Harga Beras yang berorientasi pada
operasi bufferstock di mulai tahun 1970.
Stabilitasi harga bahan pangan terutama yang di kelolah oleh Bulog masih
tetap menjadi tugas utama di era 1980-an. Orientasi bufferstock bahkan di tunjang
dengan di bangunnya gudang-gudang yang tersebar di wilayah Indonesia. Struktur
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organisasi Bulog di ubah sesuai KEPPRES No.39/1978 tanggal 6 november 1978
dengan tugas membantu persediaan dalam rangka menjaga kestabilan harga bagi
kepentingan petani maupun konsumen sesuai kebijakan umum Pemerintah.
Penyempurnaan organisasi terus di lakukan melalui KEPPRES RI No.50/1995.
Bulog di tugaskan mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula,
tepung terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya. Namun seiring dengan
perkembangan ekonomi global, tugas pokok Bulog dipersempit melalui
KEPPRES No.45/1997 tanggal 1 november 1997 yaitu hanya mengendalikan
harga dan pengelolaan persediaan beras dan gula. Selang beberapa bulan, pada
tanggal 15 Januari 1998, Bulog hanya memonopoli beras saja.
Liberalisasi beras mulai dilaksanakan sesuai KEPPRES RI No,19/1998
tanggal 21 Januari 1998 dan tugas pokok Bulog hanya mengelola beras saja.
Tugas pokok Bulog di perbaharui kembali melalui KEPPRES No.29/2000 tanggal
26 Februari 2000 yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan di bidang manajemen logistic melalui pengelolaan persediaan,
distribusi, pengendalian harga beras dan usaha jasa logistic sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut tidak berjalan lama
karena mulai tanggal 23 November 2000 keluar KEPPRES No.166/2000 di mana
tugas pokoknya melaksanakan tugas pemerintah di bidang manajemen logistik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Akhirnya, KEPPRES No.103/2001 tanggal 13 September 2001 mengatur
kembali tugas dan fungsi Bulog. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang manajemen logistic sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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dengan kedudukan sebagai Lembaga Pemerintah (LPND) yang bertanggung
jawab langsung kepada presiden. Selama lebih dari 30 tahun Bulog telah
melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menangani bahan pangan pokok
khususnya beras dalam rangka memperkuat pertahanan pangan nasional, timbul
tekanan yang sangat kuat agar peran pemerintah di pangkas secara drastis
sehingga semua kepentingan nasional termasuk pangan dan harus di serahkan
sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Tekanan tersebut terutama muncul dari
negara-negara maju pemberi pinjaman khususnya AS dan lembaga keuangan
internasional seperti IMF dan World bank. Dan pada akhirnya era baru datang
juga, sejak tanggal 20 Januari 2003 (LPND) Bulog secara resmi berubah menjadi
Perum Bulog berdasarkan Peraturan RI No.7 tahun 2003 yang kemudian di revisi
menjadi PP No.61 tahun 2003. Peluncuran Perum Bulog ini dilakukan di Gedung
Arsip Nasional Jakarta pada tanggal 10 Mei 2003.
Berdasarkan hasil kajian, ketentuan dan dukungan polotik DPR RI, di
simpulkan bahwa status hokum yang paling sesuai bagi Bulog adalah Perum.
Dengan bentuk Perum, Bulog tetap dapat melaksanakan tugas public yang di
bebankan oleh pemerintah terutama dalam pengamanan harga dasar pembelian
gabah, pendistribusian beras untuk masyarakat miskin yang rawan pangan,
penumpukan stok nasional untuk berbagi keperluan public menghadapi keadaan
darurat dan kepentingan public lainnya dalam upaya pengendalian gejolak harga.
Di samping itu Bulog dapat memberikan konstribusi operasionalnya kepada
masyarakat sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan melaksanakan fungsi usaha
yang tidak bertantangan dengan hokum dan kaidah yang transparansi. Dengan
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kondisi ini gerak Lembaga Bulog akan lebih fleksibel dan hasil dari aktifitas
usahanya sebagian dapat di gunakan untuk mendukung tugas public , mengingat
semakin terbatasnya dana pemerintah di masa yang mendatang. Dengan kondisi
tersebut di harapkan perubahan status Bulog menjadi Perum dapat lebih
menambah manfaat kepada masayarakat luas.

4.8

Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan hukum pendirian Perum Bulog PP No.7 tahun 2003 di sebut

bahwa Tupoksi Perum Bulog dibagi atas 2 kategori
4.8.1

Tugas Pelayanan Publik (Public Service Obligation)
Adapun tugas pokok dan fungsi dalam bidang pelayanan public, antara lain

sebagai berikut :
a. Melakukan pengadaan Dalam Negeri sesuai ketentuan Harga Pembeli
Pemerintah (HPP) yang berlaku.
b. Menyalurkan atau mendistribusikan beras untuk rumah tangga miskin
(Rastra).
c. Mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam hal penanganan
bencana alam, kerawanan pangan dan sekaligus menjaga stabilitas harga
beras di tingkat konsumen.
4.8.2

Tugas Komensial (Trading)
Sementara tugas pokok dan fungsi perum Bulog dalam bidang komersial

antara lain sebagai berikut :
a. Pengembangan industri beras
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b. Pengembangan jasa logistic, jasa survey, jasa perawatan kualitas maupun
optimanisasi asset untuk mendukung kegiatan pelayanan public.
c. Ikut serta dalam sinergi BUMN di bidang pangan.
d. Perdagangan komoditi pangan dengan focus pada beras, gula, jagung, dan
kedelai.
e. Pengembangan anak perusahaan di bidang industri, perdagangan dan jasa.
Untuk proses pelaksanaan kegiatan perusahaan, Perum Bulog membagi
tanggung jawab kerja berdasarkan wilayah cakupannya. Di mana untuk seluruh
Indonesia di koordinasikan oleh Kantor Pusat sedangkan untuk masing-masing
provinsi di berikan tanggung jawab kepada divisi Regional.
4.9

Visi dan Misi
Visi
Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan
pangan nasional yang berkelanjutan.
Misi
a. Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, stabil dan terjangkau.
b. Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah, dan keadilan.

96

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan serta analisa yang di lakukan
penulis mengenai Analisis Efektifitas Pendistribusian Rastra (beras bersubsidi
untuk beras sejahtera) di Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai
pelengkapnya penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi
pihak yang berkepentingan.

6.1

Kesimpulan
Dari penelitian yang telah di lakukan, ternyata memang banyak sekali di

temukan kendala-kendala dalam pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan.
Kendala tersebut terjadi akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sumber
daya manusia yang menjalankan kurang berkompeten dan belum bisa menjaga
profesionalitas kerja, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif akibat paradigma
berfikir yang sempit serta organisasi yang sangat kompleks. Hal-hal tersebut
menjadikan menjadikan program Rastra yang di laksanakan di Kelurahan
Sedinginan belum bisa di katakan efektif dan masih perlu pembenahan agar
program mulai dari pemerintah pusat ini tidak mubazir dan menjadi lading
kesempatan bagi oknum-oknum yang ingin mendapatkan keuntungan di balik
implementasi program Rastra ini. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang di
lakukan

penulis

terhadap

6

indikator

dari

efektifitas

proram

Rastra.

Pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan tidak memiliki ketepatan waktu
karena terkendala masalah pembayaran. Sistem pembayaran Raskin yang di
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tetapkan oleh pihak Bulog mengharuskan pelaksanan pendistribusian Rastra
kecamatan dan kelurahan harus menyiapkan uang untuk di transfer ke rekening
Bulog sebelum Rastra tersebut di distribusikan ke Kelurahan Sedinginan. Belum
semua masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Sedinginan terdaftar di RTM
sebagai penerima manfaat, sehingga kelurahan harus membagi secara rata beras
sejahtera (Rastra) yang ada. Hal ini di lakukan untuk menentukan konflik atau
kecemburuan sosial yang bisa terjadi, maka ada pengurangan jumlah jatah beras
sejahtera (Rastra) yang harus di terima oleh RTM. Karena hak mereka di kurangi
untuk di bagi kepada RTM lainnya. Dari pantauan penulis di lapangan RTM yang
terdaftar di DPM hanya mendapatkan beras sebanyak 30kg/3 bulannya, padahal
seharusnya mereka menerima 45kg/3 bulannya. Dari hasil wawancara dan
observasi yang di lakukan penulis, ternyata pelaksanaan distribusi Rastra di
Kelurahan belum mampu melaksanakan program administrasi dengan baik,
laporan-laporan maupun berkas-berkas seperti DPM, berita acara musyawarah
kelurahan belum di selesaikan. Ini terlihat ketikan penulis menanyakan tentang
hal itu tapi ternyata berkas dan laporan tersebut belum di siapkan. Ketepatan
harga Rastra di kelurahan terkendala dengan biaya transfortasi, upah bongkar dan
lain-lainnya. Tidak adanya penepatan harga yang baku menyebabkan harga yang
berfariasi di setiap beras tersebut datang, yaitu sekitar Rp.2.100-2.300/kg di titik
bagi. Dari hasil penelitian penulis, ternyata banyak RTM yang mengeluh tentang
kualitas beras sejahtera (Rastra), mereka menganggap kualitas berasnya tidak
bagus. Untuk mengatasi itu mereka terpaksa harus mencampurkan dengan beras
yang lebih bagus lagi agar bisa di komsumsi, hal ini tentu menambah RTM bukan
malah mengurangi.
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6.2

Saran
Program Rastra yang sudah bekerja selama dua puluh tahun telah

menggunakan dana yang cukup besar dan melibatkan banyak pihak, namun
sampai saat ini kinerjanya masih belem efektif. Oleh karena itu penulis
memberikan saran untuk bisa meningkatkan efektifitas sistem pendistribusian
Rastra di kelurahan Sedinginan, di antaranya :
a. Program Rastra perlu di revitalisasi, antara lain dengan melakukan
sosialisasi nasional secara terarah untuk memberikan kesadaran dan
pemahaman yang benar mengenai hakikat program ini kepada semua
pemangku kepentingan, baik aparat pelaksana maupun masyarakat.
b. Penanggung jabwab distribusi beras mulai dari pengadaan sampai
penyaluran kepada masyarakat harus di pegang oleh satu lembaga
sehingga tugas, tanggungjawab dan penilaian kinerjanyan menjadi jelas.
c. Perlu kebijakan yang dapat memaksa pemda untuk mendukung pelaksana
program Rastra secara serius, baik dalam hal dukungan dana, maupun
target keberhasilan program Rastra.
d. Seharusnya RTM yang menerima beras sejahtera (Rastra) tersebut tepat
jumlah yang di tetapkan oleh pedoman umu Rastra, tanmpa harus berbagi
dengan RTM lainnya.
e. Pemda harus bertanggungjawab terhadap pembagian alokasi dan
menjamin ketepatan harga penerima. Untuk menjamin ketapatan target
penerima, pemda harus melakukan verifikasi dengan mengacu kepada data
RTM-BPS atau data lain yang menjadi acuan penetapan target di tingkat
nasional.
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DAFTAR WAWANCARA TENTANG ANALISIS EFEKTIFITAS
PENDISTRIBUSIAN RASTRA (BERAS BERSUBSIDI UNTUK BERAS
SEJAHTERA) DI KELURAHAN SEDINGINAN KECAMATAN TANAH
PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Menurut Bapak, apakah sudah efektif pendistribusian Rastra di Kelurahan
Sedinginan mengenai indicator tepat waktu? Kalau belum apa yang menjadi
penyebabnya!
2. Menurut Bapak, apakah pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan sudah
tepat sasaran? Kalau belum apa yang menjadi penyebabnya!
3. Menurut Bapak, pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan mengenai
jumlah beras yang di terima RTM, apakan sudah tepat jumlah atau belum?
Kalau belum apa yang menjadi penyebabnya?
4. Mengenai pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan, apakah Bapa/Ibu
di minta melengkapi persyaratan untuk mendapatkan beras Rastra tersebut?
5. Apakah harga beras yang di distribusikan kepada RTM ini sesuai dengan apa
yang telah di tetapkan pihak Bulog? Kalau belum, apa yang menjadi
penyebabnya?
6. Bagaimana kualitas beras yang di distribusikan kepada RTM di Kelurahan
Sedinginan, apakah sudah bagus atau jelek, kalau jelek apa yang menjadi
penyebabnya?
7. Menurut Bapak, bagaimanakah pendistribusian Rastra yang di laksanakan oleh
pemerintah?
8. Dalam pembagian beras Rastra di Kelurahan Sedinginan, menurut Bapak,
apakah sikap para pelaksana sudah mencerminkan sebagai seorang aparatur
pemerintahan?
9. Menurut

Bapak,

bagaimanakah

sumber

daya

pendistribusian Rastra di Kelurahan Sedinginan?

yang ada

di

dalam
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Pertanyaan

A. Tepat Waktu
1. Beras sejahtera (Rastra) di distribusikan dalam kurun waktu 3 bulan
sekali.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

2. Sebaiknya Beras sejahtera (Rastra) di distribusikan satu kali dalam
setiap bulannya.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kerang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

3. Beras sejahtera (Rastra) di Kelurahan Sedinginan memiliki jadwal
pendisrtibusian yang jelas.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

B. Tepat Sasaran
1. Saya mengetahui apa saja yang menjadi kriteria penerima Beras
sejahtera (Rastra) berdasarkan peraturan yang ada.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

2. Pembagian Beras sejahtera (Rastra) di Kelurahan Sedinginan telah di
berikan kepada orang yang tepat.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

3. Saya paham apa yang menjadi alasan mengapa saya menerima Beras
sejahtera (Rastra) Sangat Setuju
a. Setuju
b. Cukup Setuju
c. Kurang Setuju
d. Tidak Setuju
Jelaskan :

C. Tepat Jumlah
1. Saya mendapatkan Beras sejahtera (Rastra) kurang dari 15 kg/
bulannya.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

2. Saya selalu mendapatkan jumlah Beras sejahtera (Rastra) yang sama
setiap bulannya.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

3. Saya mendapatkan Beras sejahtera (Rastra) sebanyak 45 kg/ 3
bulannya.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

D. Tepat Administrasi
1. Saya tidak merasa terbebani dengan persyaratan administrasi yang
harus di selesaikan untuk mendapatkan Beras sejahtera (Rastra)
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

2. Saya merasa sangat perlu melengkapi persyaratan administrasi untuk
memperoleh Beras sejahtera (Rastra)
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

3. Persyaratan administrasi yang di butuhkan sangat mudah untuk
mendapatkan Beras sejahtera (Rastra).
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

E. Tepat Harga
1. Tidak menjadi masalah jika harus menyetor uang terlebih dahulu untuk
membeli Beras sejahtera (Rastra) sebelum Raskin itu di distribusikan.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

2. Saya membeli Beras sejahtera (Rastra) dengan harga yang lebih dari
harga yang di tetapkan oleh pemerintah.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

3. Saya telah mengetahui bahwa harga Raskin adalah Rp.1.600,00/kg.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

F. Tepat Kualitas
1. Kualitas Beras sejahtera (Rastra) yang di distribusikan sangat bagus.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

2. Beras sejahtera (Rastra) dibagikan kepada saya tidak bagus.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :

3. Beras sejahtera (Rastra) yang di distribusikan perlu di ganti dengan
kualitas beras yang lebih baik lagi.
a. Sangat Setuju
b. Setuju
c. Cukup Setuju
d. Kurang Setuju
e. Tidak Setuju
Jelaskan :
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