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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BERAS SEJAHTERA (RASTRA)
DISTRIBUTION IN TANJUNG JATI SUB-DISTRICT KOTAAGUNG

TIMUR DISTRICT TANGGAMUS

By

MEGAYANA MASTA

This study aims to ascertain and explain the implementation of Rastra distribution
and also its inhibiting factors in Tanjung Jati Sub-District Kotaagung Timur
District Tanggamus. The data was analyzed by using qualitative and
phenomenologyresearch. Technique of determining informant used in this study is
purposive technique, in which 13 persons of the informants are village officials
and 10 persons of them are Rastra recipients. Based on the research, subsequently
the result described that implementation of Rastra distribution in Tanjung Jati
wasn’t entirely according to 6T provisions, it is happened because the six
indicators isn’t fully accurate, started from imprecision of object accuracy caused
by equal distribution; number precision of equal distribution decreased its own
amount; price fidelity was not accordance to government; time accuracy :
distribute retardment is still happened every month, quality accuracy : there was
much tinted, chapped, and putrid rice; administration accuracy didn’t fully work
as its procedure. Then, the inhibiting factors of Rastra implementation are internal
and external factor. The internal factors are lack of people knowledge, their lack
of complaint, and high social resentment. The external factors are provided by
shortcoming from government’s surveillance for Rastra commision, absence of
annual data registration by the government, and other factors beyond village
officials ability.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI DISTRIBUSI BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI
DESA TANJUNG JATI KECAMATAN KOTAAGUNG TIMUR
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Oleh
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi
distribusi Rastra serta faktor penghambat implementasi distribusi Rastra di Desa
Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Teknik
penentuan informan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sehingga
informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang diantaranya aparat desa dan 10
informan penerima Rastra. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh
hasil bahwa implementasi distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati secara umum
belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan 6T, karena keenam indikator belum
sepenuhnya tepat, dimulai dengan ketepatan sasaran yang masih kurang tepat
karena pemerataan, ketepatan jumlah karena dilakukan pemerataan maka
mengurangi jumlah, ketepatan harga tidak sesuai dengan yang telah ditentukan
pemerintah, ketepatan waktu masih sering terjadi keterlambatan pendistribusian
dalam setiap bulannya, ketepatan kualitas masih banyak mutu beras yang berbau,
pecah-pecah dan berwarna, ketepatan admistrasi belum terpenuhinya semua
prosedur administrasi. Kemudian faktor yang menjadi penghambat implementasi
Rastra adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor rendahnya
pengetahuan masyarakat, rendahnya pengaduan masyarakat dan faktor
kecemburuan sosial yang tinggi. Faktor eksternal yaitu faktor kurangnya
pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan Rastra, kurangnya
sosialisasi mengenai Rastra, tidak adanya pendataan ulang setiap tahun oleh
pemerintah, dan faktor diluar batas kemampuan aparat desa.

Kata kunci : Implementasi, Distribusi, Rastra
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I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha

membangun dalam segala bidang aspek seperti politik, sosial, pendidikan,

ekonomi dan lain-lain. Salah satu bidang yang sedang dalam proses pembangunan

yaitu bidang ekonomi. Diantaranya terjadi karena ada peningkatan persentase

jumlah penduduk miskin di Indonesia. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS)

jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2015 mencapai 28,59 juta orang

(11,22%) dari 255.461.686 jiwa penduduk Indonesia, sedangkan pada tahun 2014

sebesar 27,73 juta orang (10,96%) dari 245.862.034 jiwa, hal ini menandakan

bertambahnya 0,86 juta orang penduduk miskin di Indonesia.

Salah satu indikator kemiskinan menurut BPS yaitu adalah hanya mengkonsumsi

daging, susu atau ayam satu kali dalam seminggu serta hanya sanggup makan

sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, dengan kata lain salah satu indikator

kemiskinan menurut BPS adalah kekurangan pangan. Untuk mengatasi masalah

kemiskinan tersebut, pemerintah Indonesia mencanangkan salah satu program

yaitu beras miskin (Raskin). Raskin merupakan program dari pemerintah berupa

bantuan beras bersubsidi untuk membantu masyarakat yang berpenghasilan

rendah.
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Menurut Mailani (2015) penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Ambawang

Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan

Barat, bahwa Program ini dilaksanakan dibawah tanggung jawab Menteri Sosial

dan dalam pelaksanaannya yang bertanggung jawab mendistribusikan beras

adalah Badan Urusan Logistik (BULOG), pemerintah daerah bertanggung jawab

menyalurkan beras kepada rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Program

Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program Operasi Pasar Khusus

(OPK) yang diluncurkan pada juli 1998, dibawah program Jaring Pengaman

Sosial (JPS). Namun pada tahun 2002, pemerintah mengganti nama OPK menjadi

Program Raskin dengan tujuan agar lebih dapat tepat sasaran.

Program Raskin kini berganti nama menjadi Rastra (beras sejahtera), Rastra

merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya

sebutan untuk program tersebut dan pembagian beras yang sebelumnya 12 kali

dalam setahun menjadi 14 kali pembagian dalam setahun. Menurut DPR-RI

(2015) menjelaskan bahwa istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin)

dianggap kurang sopan untuk didengar, maka diubah menjadi beras sejahtera

(Rastra), tetapi pengubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama.

Menurut DPR-RI (2015), Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV dalam rapat

Dengar Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog (17/09/2015) menjelaskan

bahwa “Beras sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskriditkan orang,

agar bahasa penyebutannya lebih sopan didengar, namun yang paling penting

bukan namanya tetapi adalah kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berkutu,

berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin.”
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Menurut Pedoman umum (Pedum) Rastra 2015, Rastra merupakan implementasi

dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden

menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non

Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh

Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan

pangan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional. Menurut

TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) 2012, bahwa

Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan

sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa

bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah

tangga miskin). Program Rastra adalah program nasional lintas sektoral baik

vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal

(lintas Kementerian atau Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait

bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk

kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Rastra.

Menurut TNP2K (2012), penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat

berpenghasilan rendah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para

rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, Rastra juga

untuk membantu kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi

karbohidrat tanpa kendala. Efektivitas Rastra sebagai perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer

pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin.
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Menurut Pedum Rastra (dalam Hastuti dkk, 2012), menyatakan bahwa

implementasi distribusi Rastra harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastra

yaitu tercapainya target 6T (Enam Tepat) Tepat sasaran penerima, Tepat jumlah,

Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat Administrasi. Secara singkat,

pengertian indikator kinerja 6T tersebut meliputi:

1. Tepat sasaran penerima manfaat: Rastra hanya diberikan kepada RTS-Pm

yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Rastra (DPM-1) hasil

verifikasi data PPLS2008 BPS melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang

telah disahkan oleh camat.

2. Tepat jumlah: jumlah beras Rastra yang merupakan hak RTS-PM sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180

kg/RTS/tahun.

3. Tepat harga: harga tebus Rastra adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di titik

distribusi.

4. Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai

dengan rencana distribusi.

5. Tepat kualitas: terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas

beras BULOG.

6. Tepat administrasi: terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar,

lengkap dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaannya Rastra harus mengacu pada indikator keberhasilan

tersebut, yakni Rastra yang pertama, harus tepat sasaran, maksudnya adalah

penerima Rastra harus benar-benar yang layak untuk mendapatkan program

tersebut. Kedua tepat jumlah, maksudnya jumlah beras yang diterima RTS harus
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benar-benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 15

kg/bulan. Ketiga tepat harga, harga tebus Rastra yang telah ditetapkan harus

dengan harga yang ditebus oleh RTS. Keempat tepat waktu, yaitu pendistribusian

beras haruslah tepat waktu. Kelima tepat kualitas, yaitu kualitas beras yang

didistribusikan haruslah yang layak dikonsumsi tidak berbau, berkutu, dan pecah-

pecah. Keenam tepat administrasi, yaitu prosedur persyaratan administrasi

haruslah secara benar lengkap dan tepat waktu.

Namun Rastra yang sudah berjalan dalam beberapa tahun ini masih saja terdapat

banyak masalah khususnya dalam pelaksanaan pendistribusian Rastra. Menurut

Almasri (2013) penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, bahwa permasalahan-

permasalahan tersebut diantaranya, frekuensi pendistribusian beras tidak berjalan

sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga jadwal pendistribusian tidak tepat

waktu, tidak tepat sasaran artinya masih banyak penerima beras yang bukan

termasuk masyarakat yang memiliki kriteria untuk mendapat Rastra. Penelitian

terdahulu seperti Winarni (2012) yang dilakukan di Desa Kebumen Kecamatan

Sukorejo Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, Mailani (2015) yang

dilakukan di Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang

Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dan Hamda (2015) penelitian

yang dilakukan di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Kabupaten

Bengkalis Provinsi Riau, juga mengatakan program ini menunjukkan bahwa

pelaksanaan dalam pendistribusiannya masih kurang tepat dan kurang efektif.

Indikasinya terlihat kurangnya sosialisasi dan transparasi program, serta

ketidaktepatan target penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerima beras,
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tingginya biaya pengelolaan program, belum optimalnya pelaksanaan monitoring,

dan kurangnya pengaduan masyarakat.

Dari penelitian terdahulu terlihat bahwa pelaksanaan Rastra di berbagai wilayah

Indonesia, masih terdapat banyak kendala, masalah-masalah tersebut diantaranya

ketidaktepatan pembagian program Rastra seperti ketidaktepatan penerima, waktu

pembagian, ketidakpuasan keluarga penerima manfaat serta jumlah yang

seharusnya diterima. Masalah ketidaktepatan waktu pembagian Rastra juga terjadi

di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus,

berdasarkan hasil dari penelitian sementara bahwa pendistribusian beras di Desa

Tanjung Jati yang seharusnya dibagikan setiap bulan namun pada kenyataaanya

sudah tiga bulan  masyarakat setempat belum menerima beras tersebut. Uraian

berikut akan menyajikan data kependudukan Desa Tanjung Jati.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima Rastra di Desa Tanjung Jati
Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus

No. Jumlah
RT

Jumlah
KK

Jumlah Jiwa Dalam Keluarga Jumlah Keluarga
Penerima Rastra Dalam

KKLaki-laki Perempuan

1. 001 124 224 244 27

2. 002 30 58 60 13

3. 003 69 125 112 20

4. 004 75 133 127 19

5. 005 44 77 87 25

6. 006 86 145 147 37

762 777

Jumlah 006 428 1.539 141

Sumber : Kelurahan Tanjung Jati Tahun 2015

Dari hasil wawancara dan pengamatan sementara, didapat data kependudukan

seperti tabel diatas yang menjelaskan Desa Tanjung Jati memiliki jumlah 6 RT

yang terdiri dari RT 001-006. Jumlah keseluruhan Kepala Keluarga (KK) yang
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ada di Desa Tanjung Jati yaitu 428 KK, dan memiliki jumlah penduduk sebanyak

1.539 jiwa, serta jumlah keluarga yang menerima Rastra 141 KK. Dari hasil

wawancara dengan Lurah setempat dan pengamatan sementara juga, didapat

bahwa permasalahan-permasalahan penyaluran program Rastra di Desa Tanjung

Jati yaitu:

1. Adanya pembagian bantuan Rastra yang tidak tepat sasaran. Dari hasil

wawancara dengan lurah didapat bahwa masih ada masyarakat yang sudah

mampu masih menerima beras Rastra. Dalam data tabel diatas bahwa

masyarakat penerima Rastra 141 KK, tetapi pada kenyataan dilapangan yang

mendapat beras Rastra ini hampir seluruh masyarakat desa.

2. Dari wawancara juga didapat bahwa jumlah beras yang didapat penerima

manfaat Rastra hanya 6 kg/bulan, itu dikarenakan pembagian Rastra yang

seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima

Rastra 15 kg/bulan dibagi rata kepada seluruh KK yang berjumlah 428 yang

ada di Desa Tanjung Jati.

3. Adanya kehendak masyarakat yang menginginkan beras Rastra dibagi rata.

Masyarakat menuntut kepada kepala desa agar Rastra dibagi rata, dengan

berasumsi bahwa supaya adil dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

4. Ketepatan harga terkendala dengan hambatan geografis. Jauhnya lokasi RTS

dari Titik Ditsribusi mengakibatkan RTS harus membayar lebih untuk

mendekatkan beras ke rumahnya. Harga tebus Rastra oleh RTS tidak lagi

1.600/kg karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional dan

angkutan dari Titik Distribusi (TD) ke rumah mereka. Sehingga biaya tebus

Rastra oleh RTS di desa Tanjung Jati sebesar Rp. 2.200/kg.
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5. Mengenai kualitas beras Rastra yang di dapat RTS di Desa Tanjung Jati

masih sering ditemukan kualitas beras yang buruk. dari hasil pengamatan

banyak ditemukan beras yang berwarna, berbau, dan pecah-pecah.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dapat dikatakan terdapat

kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yaitu belum optimalnya implementasi

distribusi Rastra yang disebabkan oleh beberapa masalah tersebut diatas, sehingga

secara umum keberhasilan Rastra masih belum sesuai dengan tujuan dan sasaran

ditetapkannya kebijakan program Rastra oleh pemerintah. Dengan demikan maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi

Distribusi Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung

Timur Kabupaten Tanggamus.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas

yaitu:

1. Bagaimana Implementasi distribusi beras sejahtera (Rastra) di Desa Tanjung

Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat implementasi distribusi beras

sejahtera (Rastra) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur

Kabupaten Tanggamus?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi distribusi Rastra di Desa

Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat implementasi distribusi

Rastra di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten

Tanggamus.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapakan dapat memberikan

sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu

sosial pada khususnya sosiologi yang berkaitan dengan masalah sosial dan

untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam berpikir ilmiah sistematis

ketika melihat suatu fenomena sosial yang ada disekitar.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi

masukan positif dan manfaat bagi pemerintah khususnya pada bidang

pelaksanaan Rastra untuk menjadi bahan masukan pada perbaikan

pelaksanaan penyaluran Rastra di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung

Timur Kabupaten Tanggamus.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Menurut Nurdin dan Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai

tujuan kegiatan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70),

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam

Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa “implementasi adalah

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert (dalam Nurdin

dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem

rekayasa.”

Menurut Setiawan (2004:39), Implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling

menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan mencapainya serta

memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Menurut Syaukani dkk

(2004:295) Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat

membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup,

pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi

dari kebijakan tersebut. kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan
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kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya

keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijakan tersebut. ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara

kongkrit ke masyarakat.

Dalam pelaksanaan program menurut Suharto (2014:79), Implementasi program

pada intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi

yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan

tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat

pencapaian tujuan. Jadi menurut Suharto, bahwa sebuah program dalam proses

perencanaanya harus menuju perubahan yang lebih transparan tidak abstrak dan

dalam penerapan kebijakan merupakan sebuah tujuan, sedangkan alat untuk

mencapai tujuan adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai program.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah

suatu aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem dengan

kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan dengan evaluasi yang

saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan mencapainya

dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan

tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Penelitian ini

dimaksudkan untuk melihat kegiatan pelaksanaan penyaluran beras sejahtera

(Rastra) di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten

Tanggamus.
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B. Tinjauan tentang Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut Emil Salim (dalam Abdulsyani, 2012:190), kemiskinan

lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila

pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok,

seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Kemiskinan diartikan

sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya

sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu

memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut

(Soekanto, 2002:365).

David Cox (dalam Edi Suharto, 2014:132-133) membagi kemiskinan ke dalam

beberapa dimensi :

a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan

pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju.

Sedangkan negara-negara berkembangkan seringkali semakin terpinggirkan

oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten

(kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan

(kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan),

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan

kecepatan pertumbuhan perkotaan).
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c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak,

dan kelompok minoritas.

d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian

lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana

alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Faktor kemiskinan atau mereka yang memiliki hidup dibawah garis kemiskinan

menurut Emil Salim (1984: 7) memiliki beberapa ciri yaitu:

a. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah yang

cukup, modal atau keterampilan karena faktor produksi yang dimiliki sedikit

sekali sehingga kemampuan mereka memperoleh pendapatan sangat terbatas.

b. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh produksi dengan

kekuatan sendiri.

c. Tingkat pendidikan rendah, tidak tamat SD.

d. Kebanyakan mereka tinggal di pedesaan.

e. Banyak diantara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak

mempunyai keterampilan serta pendidikan yang memadai.

Dari pendapat-pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Kemiskinan

adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok,

sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya

sendiri, kemiskinan dapat diakibatkan dari globalisasi, pembangunan, konflik,

bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk, kemiskinan

juga timbul akibat pendidikan yang rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber

alam, terbatasnya lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, dan beban keluarga.
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Kemiskinan merupakan salah satu bentuk problema yang muncul dalam

kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara berkembang

seperti Indonesia. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya suatu upaya

pemecahan masalah secara terrencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu

yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut sebagai upaya

untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang dilaksanakan.

2. Faktor–faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Aziz (2004: 329), terdapat beberapa faktor timbulnya

kemiskinan yaitu :

a. Pendidikan yang terlampau rendah

Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang

kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam

kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan tertentu yang

dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan utuk masuk dalam dunia

kerja. Atas dasar kenyataan di atas dia miskin karena tidak bisa berbuat apa-

apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan, karena

masalah ini menyangkut mentalitas dan kepribadian seseorang. adanya sikap

malas ini seseorang bersikap pasif dalam hidupnya (sikap bersandar pada

nasib). sikap malas ini cenderung untuk menggantungkan hidupnya pada

orang lain, baik pada keluarga, saudara atau famili yang dipandang

mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka.



15

c. Keterbatasan sumber alam

Kemiskinan akan melanda suatu masyarakat apabila sumber alamnya tidak

lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Sering dikatakan oleh

para ahli, bahwa masyarakat itu miskin karena memang dasarnya “alamiah

miskin”. Alamiah miskin yang di maksud di sini adalah kekayaan alamnya,

misalnya tanahnya berbatu-batu, tidak menyimpan kekayaan mineral dan

sebagainya. Dengan demikian layaklah kalau miskin sumber daya alam

miskin juga masyarakatnya.

d. Terbatasnya lapangan kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi

masyarakat. Secara ideal banyak orang mengatakan bahwa seseorang atau

masyarakat harus mampu menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi secara

faktual hal tersebut kecil kemungkinannya, karena adanya keterbatasan

kemampuan seseorang baik yang berupa “skill” maupun modal.

e. Keterbatasan modal

Keterbatasan modal adalah sebuah kenyataan yang ada di negara-negara yang

sedang berkembang, kenyataan tersebut membawa kemiskinan pada sebagian

besar masyarakat di negar tersebut. Seseorang dikatakan miskin sebab mereka

tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka

menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk

memperoleh penghasilan. Keterbatasan modal bagi negara-negara yang

sedang berkembang dapat diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tak

berujung pangkal baik dari segi permintaan akan modal maupun dari segi

penawaran akan modal.
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f. Beban keluarga

Semakin banyak anggota keluarga semakin banyak atau meningkat pula

tuntutan atau beban untuk hidup yang harus di penuhi. Seseorang yang

mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha

peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karena

mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang

dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan

tetap melanda dirinya dan bersifat laten.

Ellis (dalam Suharto, 2014:133–135) menyatakan bahwa Kemiskinan menyangkut

aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat

didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.

Secara politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan

(power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang

dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan

menggunakan sumberdaya. Secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan

jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-

kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan secara sosial-

psikologis dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya

faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor internal dan

eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri, seperti

rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Hambatan budaya seperti

malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya.

Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti
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birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam

memanfaatkan sumberdaya, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan.

Menurut toeri fungsionalis dari stratifikasi dengan tokohnya Davis (dalam

Soelaeman, 1998:176-177) bahwa kemiskinan pun memiliki sejumlah fungsi

yaitu:

a. Fungsi ekonomi: penyedian tenaga untuk pekerjaan tertentu, menimbulkan

dana sosial, membuka lapangan kerja baru dan memanfaatkan barang bekas

(masyarakat pemulung).

b. Fungsi sosial: menimbulkan altruisme (kebaikan spontan) dan perasaan,

sumber imajinasi kesulitan hidup bagi si kaya, sebagai ukuran kemajuan bagi

kelas lain dan merangsang munculnya badan amal.

c. Fungsi kultural: sumber inspirasi kebijaksanaan teknokrat dan sumber

inspirasi sastrawan dan memperkaya budaya saling mengayomi antar sesama

manusia.

d. Fungsi politik: berfungsi sebagai kelompok gelisah atau masyarakat marginal

untuk musuh bersaing bagi kelompok lain.

C. Tinjauan tentang Program Beras Sejahtera (Rastra)

1. Pengertian Rastra

Menurut Pedum Rastra 2015, Rastra merupakan program implementasi dari

instruksi presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden

menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non

Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh
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Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan

pengan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional.

Implementasi Rastra melibatkan satgas Rastra, satgas Rastra dulog atau subdulog

adalah unit kerja dibawah dulog atau subdulog yang bertugas mengangkut dan

menyerahkan beras pelaksana distribusi. Menurut Winarni (2012), Rastra yaitu

untuk memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi

guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada

jumlah yang  telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Menurut Pedum Rastra 2015, peraturan perundang–undangan  yang menjadi

landasan pelaksanaan Rastra adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.

b. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2015.

c. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.

d. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan

Umum BULOG.

e. Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2010, tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

f. Peraturan Presiden RI tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.

g. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan

Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

h. Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Rastra Pusat;
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2. Istilah – Istilah Dalam Rastra

Menurut Pedum Rastra 2015, terdapat beberapa istilah dalam pelaksanaan Rastra,

yaitu :

1) BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Rastra berdasarkan SPA dari

bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani satker

Rastra dan pelaksana distribusi.

2) DPM-1 adalah Model daftar Penerima Manfaat Rastra di desa atau

keluraharan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM  yang bersumber

dari Basis Data Terpadu untuk Program Rastra 2014 melalui mekanisme

mudes atau muskel.

3) DPM-2 adalah model daftar penyaluran Rastra di desa atau kelurahan.

4) Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah formulir pencatatan RTS-PM

yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Rastra

melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan atau pemerintah

setingkat.

5) HTR adalah Harga Tebus Beras Rastra di Titik Distribusi (TD).

6) Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari

aparat desa atau kelurahan dan beberapa orang yangditunjuk dan ditetapkan

oleh kepala desa atau lurah sebagai pelaksana distribusi Rastra.

7) Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan atau

kelompok masyarakat di desa atau kelurahan yang ditetapkan oleh kepala

desa atau lurah  sebagai pelaksana distribusi Rastra.

8) Kemasan beras Rastra adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan

kuantum 15kg/karung dan atau 50kg/karung.
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9) Kualitas beras Rastra adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG

sesuai dengan Inpres kebijakan perberasan yang berlaku.

10) Musyawarah Desa (Mudes)  atau Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah

forum pertemuan musyawarah di desa atau kelurahan yang melibatkan aparat

desa atau kelurahan, kelompok masyarakat desa atau kelurahan, TKSK dan

perwakilan RTS-PM rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

setingkat dusun atau RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

11) Musyawarah Kecamatan (Muscam) dalah forum pertemuan musyawarah di

kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa atau lurah dan aparat terkait

lainnya untuk melakukan koordinasi penyesusaian pagu dengan tidak

mengubah jumlah pagu kecamatan.

12) Pagu Rastra adalah alokasi jumlah RTS-PM atau jumlah beras yang

dialokasikan bagi RTS-PM Rastra untuk tingkat nasional, provinsi atau

kabupaten atau kota pada tahun tertentu.

13) Padat Karya Rastra adalah sistem penyaluran Rastra kepada RTS-PM yang

dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM

diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan

diberikan kompensasi pemberdayaan Harga Tebus Rastra (HTR) oleh

pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

14) Pelaksana Distribusi Rastra adalah kelompok kerja (Pokja) di titi distribusi

atau warung desa atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh

kepala desa atau lurah.
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15) Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang

didasarkan pada Basis data Terpadu oleh musyawarah  desa atau kelurahan

atau pemerintahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Rastra yang tepat

dan di tuangkan dalam DPM-1.

16) Petunjuk Pelaksana (Juklak) adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di

tingkat provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat

sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra.

17) Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksana program Rastra di tingkat

kabupaten atau kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat

sebagai penajaman dari pedum Rastra dan Juklak Rastra.

18) PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)  yang menjadi sumber Basis Data

Terpadu Yang dikelola oleh TNP2K.

19) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Rastra (RTS-PM) adalah

rumah tangga yang berhak menerima beras dari yang berhak menerima beras

dari program Rastra 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data

Terpadu yang dikelola oleh TNP2K, yang telah di mutakhirkan berdasarkan

pelaporan hasil musyawarah desa atau musyawarah kelurahan tahun 2014

yang tertuang di dalam  Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan

telah dilaporkan ke sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan

disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan data rumah tangga hasil pemutakhiran

daftar penerima manfaat (DPM) oleh musyawarah desa atau kelurahan atau

pementah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam program rastra ditandai



22

dengan kepemilikian Kartu Rastra yang diterbitkan pemerintah daerah

kabupatan atau kota.

20) Satker Rastra adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra yang dibentuk

dan ditetapkan oleh Perum BULOG.

21) Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) 2014 adalah surat yang

diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes atau Muskel tahun

2014 sebagai penanda kepersertaan pada program Rastra.

22) SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Walikota

atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan untuk

mengeluarkan pagu Rastra.

23) Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) atau Delivery Order (DO) adalah

perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan

dan menyerahkan beras Rastra.

24) Titik Bagi (TB) adalah fasilitas publik di desa atau kelurahan yang ditetapkan

sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Rastra dari Pelaksana Distribusi

Rastra kepada RTS-PM, termasuk Warung desa (Wardes). Fasilitas publik

termasuk dan tidak terbatas pada: kantor desa atau lurah, koperasi, koramil,

sekolah dan tempat-tempat lain yang disepaki oleh masyarakat.

25) Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi

penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG kepada pelaksana Distribusi

Rastra di desa atau kelurahan, atau alokasi lain yang disepakati secara tertulis

oleh Pemerintah kabupaten atau kota  dengan Perum BULOG.

26) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang

diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan atau dinas
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atau Instansi sosial provinsi, dinas atau instansi sosial  kabupaten atau kota

selama jangka selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan atau

membantu penyelenggarkan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah

penugasan di kecamatan.

27) Tim Koordinasi Penanggulangan Kimiskinan (TKPK) adalah wadah lintas

sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan

mengendalikan program penanggulan kemiskinan didaerah (Provinsi dan

Kabupaten atau Kota). TKPK diketuai oleh wakil Kepala Daerah (Wakil

Gubernur, Wakil Bupati atau Walikota) dan sekretaris TPPK adalah Kepala

Bappeda di Provinsi atau Kabupaten atau Kota.

28) Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa atau kelurahan, baik

milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa atau kelurahan yang

memiliki fasilitas bangunan atau tempat penjualan bahan pangan dan barang

lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Rastra kabupaten atau kota dan

atau kecamatan sebagai tempat penyerahan beras Rastra dari Perum BULOG.

3. Indikator Keberhasilan Rastra

Menurut Pedum Rastra (dalam Hastuti dkk, 2012), menyatakan bahwa

implementasi distribusi Rastra harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastra

yaitu tercapainya target 6T (Enam Tepat) Tepat sasan penerima, Tepat jumlah,

Tepat harga, Tepat waktu, Tepat kualitas, dan Tepat Administrasi. Secara singkat,

pengertian indikator kinerja 6T tersebut meliputi:

a. Tepat sasaran penerima manfaat: Rastra hanya diberikan kepada RTS-Pm

yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Rastra (DPM-1) hasil
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verifikasi data PPLS2008 BPS melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang

telah disahkan oleh camat.

b. Tepat jumlah: jumlah beras Rastra 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 Rastra adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di titik

distribusi.

d. Tepat waktu: waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai

dengan rencana distribusi.

e. Tepat kualitas: terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas

beras BULOG.

f. Tepat administrasi: terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar,

lengkap dan tepat waktu.

4. Faktor-Faktor Penghambat Rastra

Faktor-faktor yang menghambat Rastra menurut Taufik dan Sahuri (2014)

penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau,

bahwa dalam penelitiannya yaitu kurangnya sosialisasi peraturan perundangan

mengenai Rastra dan validasi penerima yang berkaitan dengan sumber daya

dalam hal ini sumber daya manusia dan dana yang digunakan karena

ketidakvalidtan penerima program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

faktor-faktor penghambat implementasi distribusi Rastra yaitu faktor internal

faktor dari dalam yang berasal dari SDM, yakni faktor dari masyarakat yang

menginginkan Rastra di bagi rata dengan alasan agar tidak ada kecemburuan
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sosial. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, faktor yang berasal dari

perangkat desanya, atau faktor dari pemerintah yakni kurangnya pengawasan dari

pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan Rastra, kurangnya sosialisasi mengenai

Rastra dan peraturan perundangan. Program ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

dalam pendistribusiannya masih kurang tepat dan kurang efektif.

5. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Rastra

Adapun tujuan, sasaran dan manfaat Rastra menurut pedum Rastra 2015 adalah :

a. Tujuan Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

b. Sasaran Rastra tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran

15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui

penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15kg/RTS/bulan.

c. Manfaat Rastra adalah peningkatan ketahanan pengan ditingkat rumah tangga

sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskininan, peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di

TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, sebagai

pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilisasi harga beras di pasaran,

pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga

beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional,

serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
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Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik

Indonesia (2014), bahwa tujuan Rastra adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan Sosial:

Mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan

pangan pokok dalam bentuk beras. Meningkatkan ketahanan pangan di

tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan (Bila diterima utuh 15 kg selama 12 bulan akan

dapat mengurangi kemiskinan sekitar 1,22% atau sekitar 2,69 juta jiwa

dengan cartatan harga makanan lain tidak berubah (P4S, Bappenas, 2013).

Memastikan kelompok miskin mendapat cukup pangan dan nutrisi

karbohidrat. Efektifitas rasta sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan sangat bergantung pada kecukupan income transfer dan ketepatan

sasaran kepada kelompok miskin.

b. Stabilisasi Harga Beras & Pengendali Inflasi:

Secara deskripsi terlihat bahwa pada saat rastra rendah dalam penyaluran,

terdapat beberapa titik harga beras dan andil beras dalam inflasi yang

meningkat.

c. Peningkatan Produksi Beras Dalam Negeri:

Program Rastra tidak hanya membantu ketahanan pangan pada tingkat rumah

tangga tetapi juga pada tingkat nasional dengan pembelian gabah dan beras

yang dihasilkan oleh petani. Melalui pengadaan beras untuk Rastra ini, kita

harapkan dapat memacu produksi beras dalam negeri, sehingga swasembada

beras tetap dapat dipertahankan.
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6. Indikator Rumah Tangga Sasaran (RTS) Penerima Rastra

Sasaran penerima Rastra adalah masyarakat miskin, untuk mengurangi beban

pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan beras. Menurut BULOG (2012),

sebagai dasar pelaksana Rastra digunakan data dari pihak BPS untuk menentukan

masyarakat miskin yang berhak menerima Rastra. Menurut BPS (dalam Almasri,

2013) bahwa dalam penentuan indikator kemiskinan pada satu rumah tangga

adalah:

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang.

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

c. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester.

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga

lain.

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air

hujan.

g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak

tanah.

h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

j. Hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari.

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
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l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan

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

pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000,- per bulan.

m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat

SD.

n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp.

500.000,- seperti sepada motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor,

atau barang modal lainnya.

Menurut BPS Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dapat

dikatakan miskin. Dalam penentuan penerima Rastra hasil dari verifikasi data dari

BPS juga melalui musyawarah Desa/kelurahan yang telah disahkan oleh camat.

7. Pelaksana Distribusi Rastra di Desa atau Kelurahan atau Pemerintah
Setingkat.

Menurut pedum Rastra 2015, bahwa kepala desa atau lurah atau kepala

pemerintah setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Rastra diwilayahnya,

dan membentuk pelaksana distribusi Rastra diwilayahnya, sebagai berikut :

a. Kedudukan

Pelaksana distribusi Rastra berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada kepala desa atau lurah atau pemerintah setingkat.

b. Tugas

Pelaksana distribusi Rastra mempunyai tugas memeriksa, menerima dan

menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan

administrasi.
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c. Fungsi

Pelaksana distribusi mempunyai fungsi :

1) Pemeriksanaan dan penerimaan atau penolakan Rastra Perum Bulog di

Titik Distribusi (TD). Untuk desa atau kelurahan atau pemerintahan

setingkat yang Titik Distribusinya tidak berada di desa atau kelurahan

atau pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan

menerima atau menolak raskin di atas dalam Petunjuk Teknis (Juknis).

2) Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada RTS-PM yang terdapat

dalam Model Daftar Penerimaan Manfaat (DPM) rastra di desa atau

kelurahan di Titik Bagi (TB).

3) Penerima Harga Tebus Rastra (HTR) dari RTS-PM secara tunai untuk

disektorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG.

Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka dapat disetorkan

langsung secara tunai kepada Perum Bulog.

4) Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu penanda tanganan

Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi (TD).

5) Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai model DPM-2 dan

melaporkan ke Tim kordinasi Rastra kabupaten atau melalui Tim

Koordinasi Rastra kecamatan.

Dalam mekanisme pelaksanaan penyaluran Rastra menurut TNP2K (2012),

adalah:

a. Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Rastra menyusun rencana

penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
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b. Beras Rastra disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu

lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah

kabupaten atau kota.

c. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab mendistribusikan Rastra

dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Rastra

kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Rastra.

D. Kerangka Pikir

Menurut Pedum Rastra 2015, Rastra merupakan program implementasi dari

instruksi presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden

menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non

Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh

Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan

pengan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional. Menurut

Winarni (2012), Rastra merupakan suatu program yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui beras bersubsidi guna

memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga pada

jumlah yang  telah ditentukan dan tingkat harga tertentu.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Menurut Pedum Rastra

(dalam Hastuti dkk, 2012), menyatatakan bahwa implementasi distribusi Rastra

harus mengacu pada indikator keberhasilan Rastra yaitu tercapainya target 6T

(Enam Tepat) Tepat sasan penerima, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat waktu,

Tepat kualitas, dan Tepat Administrasi. Namun dalam pelaksanaannya program
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Rastra yang sudah berjalan dalam beberapa tahun ini masih saja terdapat beberapa

faktor penghambat.

Faktor-faktor yang menghambat Rastra ini menurut Taufik dan Sahuri (2014),

bahwa dalam penelitiannya yaitu kurangnya sosialisasi peraturan perundangan

mengenai Rastra dan validasi penerima yang berkaitan dengan sumber daya

dalam hal ini sumber daya manusia dan dana yang digunakan karena

ketidakvalidtan penerima program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

faktor-faktor penghambat implementasi distribusi Rastra yaitu faktor internal

yaitu berasal dari dalam diri SDM, seperti faktor pengetahuan, pengaduan

masyarakat dan faktor kecemburuan sosial karena masyarakat yang menginginkan

Rastra di bagi rata. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat

itu sendiri, seperti faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk

mengontrol pelaksanaan Rastra, dan kurangnya sosialisasi mengenai Rastra.

Masalah ketidaktepatan pembagian Rastra menjadi salah satu masalah yang cukup

serius didaerah manapun yang ada di Indonesia. Terdapat banyak kendala di

dalam pelaksanaan pendistribusian Rastra bagi RTS-PM, seperti yang terjadi di

Desa Tanjung Jati, terdapat banyak masalah, seperti: pendataan yang masih

kurang akurat mengenai siapa dan dimana masyarakat yang sangat membutuhkan

bantuan Rastra, tidak tepat sasaran hal ini terlihat bahwa adanya masyarakat yang

sudah mampu masih menerima beras Rastra, tidak tepatnya jumlah yang didapat

penerima manfaat, kurang tepatnya waktu dalam pendistribusian beras, harga

yang tidak sesuai dengan perencanaan awal dan kualitas beras yang disalurkan

kurang layak.
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E. Bagan Kerangka Pikir

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

RASTRA

Indikator Keberhasilan Rastra :

1. Tepat sasaran

2. Tepat jumlah

3. Tepat harga

4. Tepat waktu

5. Tepat kualitas

6. Tepat administrasi

Faktor Internal :

1. SDM

Implementasi Distribusi Rastra

Masalah Rastra :

1. Pendataan yang masih kurang akurat, mengenai siapa dan dimana
masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan program rastra.

2. Tidak tepat sasaran. Hal ini terlihat bahwa adanya masyarakat yang sudah
mampu masih menerima beras rastra.

3. Tidak tepatnya jumlah yang didapat penerima manfaat.
4. Kurang tepatnya waktu dalam pendistribusian beras
5. Harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal

Kualitas beras yang disalurkan kurang layak

Faktor Eksternal :

1. Kurangnya pengawasan dari
pemerintah

2. Kurangnya sosialisasi program
Rastra

Faktor Penghambat Rastra



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini lebih

menggambarkan pada deskripsi data dari pelaksanaan program yang dijadikan

penelitian. Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe

penelitian fenomenologi.

Iskandar (2010: 204), Penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami,

menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan

hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Ini biasa disebut

dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan pengamatan terhadap

fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah (nature), digunakan

sumber data, pendekatan ini berdasarkan kenyataan lapangan (empiris).

Berdasarkan hal tersebut, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran

tentang program yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan

gambaran bagaimana implementasi distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati,

Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus.
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B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur

Kabupaten Tanggamus. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian

karena lokasi tersebut, masih banyak masalah mengenai pendistribusian Rastra

seperti: ketidaktepatan penerima, waktu pembagian, ketidakpuasan keluarga

penerima manfaat. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti merasa tertarik untuk

melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan penyaluran beras sejahtera

(Rastra).

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian, fokus penelitian sangatlah penting untuk membatasi masalah-

masalah yang akan diteliti agar pembahasan tidak terlalu luas walaupun sifatnya

masih sementara dan masih terus berkembang sewaktu penelitian. Adapun yang

menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Implementasi distribusi Rastra, dengan acuan indikator keberhasilan

penyaluran Rastra. Pedum Rastra (dalam Hastuti dkk, 2012) menyatakan

bahwa indikator kinerja program Rastra adalah tercapainya target 6T, maka

difokuskan pada indikator 6T yaitu:

a. Tepat sasaran, artinya sasaran penerima program Rastra sampai kepada

RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang layak untuk mendapatkan program.
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b. Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah pagu beras yang

diberikan pada keluarga miskin di Desa Tanjung jati Kecamatan

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus.

c. Tepat harga, yaitu harga yang diberikan pada masyarakat miskin sesuai

dengan harga yang telah ditetapkan.

d. Tepat waktu, yaitu kesesuaian waktu pendistribusian seharusnya dengan

pelaksanaannya yakni diadakan setiap bulan.

e. Tepat kualitas, dalam hal ini berkaitan dengan kualitas beras dari Bulog

yang diberikan kepada masyarakat.

f. Tepat administrasi, yaitu prosedur persyaratan administrasi haruslah secara

benar, lengkap dan tepat waktu .

2. Faktor penghambat implementasi distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati

Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Faktor penghambat

yang terdiri dari:

a. Faktor internal

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri SDM, seperti

faktor pengetahuan, pengaduan masyarakat dan faktor kecemburuan

sosial karena masyarakat yang menginginkan Rastra di bagi rata.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri,

seperti faktor kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol

pelaksanaan Rastra, dan kurangnya sosialisasi mengenai Rastra.
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D. Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini purposive sampling, dimana

penentuan informan dipilih dengan pertimbangan khusus dari peneliti, dengan

mempertimbangkan karakteristik data berdasarkan kebutuhan analisis dalam

penelitian ini. Menurut  Iskandar (2010: 74) Purposive sampling adalah teknik

penentuan berdasarkan penilaian, subjektif peneliti, karakteristik tertentu yang

dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah

diketahui sebelumnya dengan pertimbangan tertentu.

Informan dalam penelitian ini dipilih dengan beberapa kriteria yang dianggap

memahami atau mengetahui pelaksanaan Rastra dengan jumlah 13 informan yaitu

sebagai berikut :

1. Pemerintah, pelaksana penyaluran Rastra di Desa Tanjung Jati Kecamatan

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini Lurah Desa Tanjung

Jati, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun II. Informan ini dipilih karena

dianggap sebagai pengawas dan sebagai pendistribusi Rastra kepada

masyarakat langsung.

2. Masyarakat penerima Rastra yang ada di Desa Tanjung Jati Kecamatan

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus. Peneliti memilih 10 informan yang

terdiri dari 5 masyarakat yang benar-benar berhak menerima Rastra dan 5

masyarakat yang dianggap sudah cukup mampu yang masih menerima

Rastra, ini dipilih karena berdasarkan kriteria yang menurut peneliti dilihat

dari kondisi ekonomi informan seperti kondisi rumah, pendapatan, pekerjaan

dan kepemilikan tanah. Pembagian informan yang berhak dan tidak berhak ini
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dimaksudkan untuk membandingkan dan melihat variasi jawaban yang

diberikan oleh informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut :

1. Wawancara Mendalam

Menurut Cholid Narbuko (2003 : 83) metode interview (wawancara) adalah

proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana

dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung

informasi–informasi atau keterangan keterangan. Metode ini diharapkan akan

memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat

menjadi gambaran yang lebih jelas guna mempermudah menganalisis data

selanjutnya. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui

hal-hal umum apa yang diketahui tentang program Rastra baik tentang

sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan administrasi. Hal-hal lain yang

diperoleh dari wawancara ini berupa pandangan-pandangan umum dan

pengetahuan para informan tentang Rastra.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2013 : 203) Observasi merupakan

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses–proses

pengamatan dan ingatan. Nasution (dalam Sugiyono, 2013 : 310) menyatakan

bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya
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dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang

diperoleh melalui observasi. Alasan menggunakan teknik observasi dalam

penelitian ini agar bisa mengamati kondisi masyarakat sekitar sehingga bisa

memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan

pelaksanaan penyaluran Rastra dengan mengamati secara umum kegiatan

sehari-hari di masyarakat dan kondisi lingkungan.

3. Studi dokumentasi

Menurut Iskandar (2010: 219) teknik ini merupakan penelaahan terhadap

referensi-referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

Dokumen yang dimaksud diantaranya adalah dokumen pribadi, dokumen

resmi, refrensi-refrensi, foto-foto, dan rekaman kaset. Dalam penelitian ini

mengunakan dokumen yaitu buku, artikel atau surat kabar yang memuat

tentang pelaksanaan Rastra, skripsi yang memuat tentang implementasi

penyaluran Rastra, jurnal melalui internet yang memuat tentang Rastra, foto-

foto yang digunakan untuk mengambil gambar  informan dan rekaman suara

melalui handphone saat melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013 : 337)

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh. Teknik analisis

data ini meliputi tiga komponen analisis yaitu :
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1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari

data–data tertulis dilapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk

analisi yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga

dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi

data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkatan

menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas. Dalam penelitian ini,

peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian

mengenai permasalahan pelaksanan penyaluran Rastra yang tidak mengacu

pada indikator 6T dan faktor yang menghambat pelaksanaan penyaluran

Rastra, kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.

2. Penyajian Data (Display)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisi. Penyajian data

lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang

valid. Adapun data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Permasalahan implementasi distribusi Rastra yang tidak mengacu pada

indikator 6T.

b. Faktor yang menghambat implementasi distribusi Rastra, baik faktor

internal maupun eksternal.
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3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

Mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan,

konfgurasi-konfigurasi, dan alur sebab akibat dan proposi. Kesimpulan–

kesimpulan senantiasa diuji kebenarannya, kekompakanya, dan kecocokan,

yang merupakan validitasnya sehingga akan memperoleh kesimpualan yang

jelas kebenaranya. Pada tahap ini, peneliti  menarik simpulan dari data yang

telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan

pengamatan yang dilakukan penulis pada saat penelitian. Data yang akan diuji

kebenarannya adalah permasalahan implemantasi distribusi Rastra yang tidak

mengacu pada indikator 6T dan faktor yang menghambat pelaksanaan

penyaluran Rastra.



IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah  Singkat Desa Tanjung Jati

Desa Tanjung Jati pada awalnya bagian dari salah satu Desa Kampung Baru, yang

berdiri sekitar tahun 1925. Pada saat itu Desa Kampung Baru terdiri dari 3

pedukuhan yaitu diantaranya Tanjung Jati, Tulung Gistang dan Kampung Baru itu

sendiri. Pada saat itu Desa Kampung Baru di pimpin oleh seorang Kepala Suku di

bawah naungan Pesirah dan pada akhirnya tahun 1930 di bentuk Kepala Pekon

oleh Pesirah. Pedukuhan Tanjung Jati pada tanggal 14 Desember 2011 resmi

memisahkan diri dari Desa Kampung Baru dan menjadi Desa Tanjung Jati.

Kemudian Desa Tanjung Jati mulai membentuk Pemerintahan yang dipimpin oleh

Bapak Sahril, yang dilantik Bupati Tanggamus H. Bambang Kurniawan, ST di

Pekon Kedamaian Kecamatan Kotaagung. Dari awal diresmikan hingga sekarang

Desa Tanjung Jati dipimpin oleh Bapak Sahril. Wilayah Desa Tanjung Jati terdiri

dari 3 Dusun, yaitu Dusun 1 terbagi menjadi 2 RT, RT 1 dengan nama wilayah

Tanjung Jati, RT 2 Kampung Sawah. Dusun 2 terbagi menjadi 3 RT yaitu RT 3

dan RT 4 berada di Banjar sari dan RT 5 berada di Beton, kemudian Dusun 3

hanya memiliki 1 RT yaitu RT 6 dengan nama wilayah Suka Baru.
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B. Kondisi Geografis dan Orbitasi

1. Ketinggian : 350 DPL (Dari Permukaan Laut)

2. Batas-batas wilayah Desa Tanjung Jati, Kecamatan Kotaagung Timur,

Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung Reg. 30 dan PT. Tanjung

Jati

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan pekon Kampung baru dan Mulang Maya

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Pekon Batu Keramat

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Lindung Reg.28

3. Luas wilayah : berkisar 650 Ha

a. Pemukiman : 100 ha

b. Persawahan : 150 ha

c. Perkebunan : 250 ha

d. Pemakaman : 3 ha

e. Tanah kering : 100 ha

f. Jalan : 5 ha

g. Luas prasarana umum lainnya : 42 ha

4. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

a. Jarak dari pemerintahan kecamatan : 3 Km

b. Jarak dari Ibu kota/Kabupaten : 1,5 Km

c. Jarak dari Ibu kota Provinsi : 90 Km
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C. Peta Desa Tanjung Jati

Gambar 2. Peta Desa Tanjung Jati

Sumber : Profil desa tahun 2015

D. Iklim

Iklim Desa Tanjung Jati, sebagaimana Desa-desa lain di wilayah Indonesia

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh

langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tanjung Jati Kecamatan

Kotaagung Timur.
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E. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Desa Tanjung Jati mempunyai Jumlah Penduduk 1539 jiwa, yang tersebar

dalam 3 wilayah Dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Tanjung Jati Berdasarkan Wilayah Dusun

No. Dusun Jumlah RT Nama wilayah Jumlah Jiwa Jumlah KK

1 001 001 Tanjung Jati 468 Jiwa 124

2 002 Kampung Sawah 118 Jiwa 30

3 002 003 Banjar Sari Bawah 237 Jiwa 69

4 004 Banjar Sari Atas 260 Jiwa 75

5 005 Beton 164 Jiwa 44

6 003 006 Suka Baru 292 jiwa 86

Total 003 006 1539 Jiwa 428

Sumber : Kelurahan Desa Tanjung Jati 2015

Tabel 2 diatas menjelaskan jumlah penduduk Desa Tanjung Jati Kecamatan

Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus tahun 2015 dengan total

keseluruhan jumlah penduduk berdasarkan data dari kelurahan tahun 2015

adalah sebesar 1539 jiwa dan memiliki 428 KK, yang tersebar dalam 3 Dusun

dan 6 RT dengan masing-masing nama wilayah yaitu Tanjung Jati, Kampung

Sawah, Banjar Sari, Beton dan Suka Baru. Secara umum penyebaran

penduduknya merata, hanya saja penyebaran penduduk yang paling padat

yaitu berada di Tanjung Jati yang memiliki jumlah penduduk 468 jiwa, dan

penyebaran penduduk yang paling sedikit yaitu berada di Kampung Sawah

dengan jumlah penduduk 118 jiwa.
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2. Umur Penduduk

Keadaan penduduk Desa Tanjung Jati berdasarkan umur dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah penduduk Desa Tanjung Jati berdasarkan umur

No. Golongan Umur Jumlah Laki-laki Jumlah Perempuan

1 0 – 10 tahun 129 Orang 130 Orang

2 11 – 20 tahun 134 Orang 135 Orang

3 21 – 30 tahun 137 Orang 139 Orang

4 31 – 40 tahun 142 Orang 146 Orang

5 41 – 50 tahun 118 Orang 124 Orang

6 51 tahun keatas 102 Orang 103 Orang

Total 762 orang 777 orang

1539

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Tabel 3 diatas menjelaskan jumlah penduduk Desa Tanjung Jati berdasarkan

umur, terlihat bahwa sebagian besar penduduk usia produktif yaitu pada usia

31 – 40 tahun laki-laki sebanyak 142 orang dan perempuan sebanyak 146

orang. Sementara jumlah usia yang paling sedikit yaitu 51 tahun keatas laki-

laki berjumlah 102 orang dan perempuan sebanyak 103 orang. Kemudian

juga dari tabel dapat diketahui bahwa ternyata di Desa Tanjung Jati lebih

banyak jumlah penduduk perempuan yaitu jumlah penduduk perempuan

sebanyak 777 orang sementara jumlah penduduk laki-laki 762 orang
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3. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

Tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Tanjung Jati sebagai

berikut:

Tabel 4. Tingkat Kesejahteraan Keluarga Desa Tanjung Jati

No. Kesejahteraan Keluarga Jumlah dalam KK

1 Keluarga Pra Sejahtera 141 KK

2 Keluarga Sejahtera 1 199 KK

3 Keluarga Sejahtera 2 60 KK

4 Keluarga Sejahtera 3 25 KK
5 Keluaraga Sejahtera 3 plus 3 KK

Total 428 KK

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Dari tabel 4 diatas menjelaskan bahwa Desa Tanjung Jati memiliki 428 KK

dan kesejahteraan keluarga Desa Tanjung Jati pada umumnya berada pada

tingkat keluarga sejahtera 1, yakni sebanyak 219 KK yang berada pada

keluarga sejahtera 1. Kemudian keluarga sejahtera 3 plus hanya 3 KK.

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjung Jati adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tanjung Jati

No. Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Pra Sekolah 450 Orang

2 SD 507 Orang

3 SMP 217 Orang

4 SMA 347 Orang

5 D-1 1 Orang

6 D-2 -

7 D-3 9 Orang
8 S1 8 Orang

9 S2 -

Total 1539

Sumber : Profil Desa Tahun 2015
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Tabel 5 diatas menjelaskan mengenai tingkat pendidikan berdasarkan jumlah

penduduk Desa Tanjung Jati yang memiliki 1539 jiwa, pada umumnya

masyarakat Desa Tanjung Jati mengenyam pendidikan dari tingkat SD hingga

SMA, itu disebabkan karena masyarakat yang tidak melanjutkan ke jenjang

yang lebih tinggi karena terhambat dengan masalah biaya, selain itu juga

masyarakat tidak terlalu memikirkan mengenai pendidikan sampai ke jenjang

yang tinggi karena anggapan masyarakat yang mengangap bahwa banyak

sarjana yang menjadi pengangguran.

5. Mata Pencaharian

Desa Tanjung Jati merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar

penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selanjutnya akan diuraikan

dalam tabel berikut :

Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Jati

No. Jenis Pekerjaan Jumlah

1 Petani 1222 orang
2 Pedagang 85 orang

3 PNS 2 orang
4 Buruh 80 orang

5 Lainnya 150 orang

Total 1539

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Tabel 6 diatas menjelaskan bahwa jenis mata pencaharian atau jenis

pekerjaan masyarakat Desa Tanjung jati yang berjumlah penduduk 1539 jiwa,

memiliki mata pencaharian bervariasi yaitu petani, pedagang, PNS, Buruh

dan lainnya seperti tukang ojek, supir, guru ngaji, montir, dan dukun

kampung terlatih. Desa Tanjung Jati merupakan daerah pertanian maka wajar
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jika  mayoritas masyarakat Desa Tanjung Jati bermata pencaharian sebagai

petani yaitu berjumlah 1222 orang.

6. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Tanjung Jati sebagian besar diperuntukkan untuk

tanah perkebunan dan pertanian sawah sedangkan sisanya untuk tanah kering

yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Selanjutnya

pendistribusian penggunaan tanah sebagai berikut :

Tabel 7. Pola Penggunaan Tanah di Desa Tanjung Jati

No. Pola Penggunaan Tanah Luas (ha)
1 Pemukiman 100 ha
2 Persawahan 150 ha

3 Perkebunan 250 ha

4 Pemakaman 3 ha

5 Tanah kering 100 ha
6 Jalan 5 ha

7 Luas prasarana umum lainnya 42 ha

Total 650 ha

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Tabel 7 diatas menjelaskan pola penggunaan tanah yang ada di Desa Tanjung

Jati dengan luas keseluruhan wilayah 650 ha yang pola penggunaannya

terbagi menjadi pemukiman, persawahan, perkebunan, pemakaman, tanah

kering, jalan dan prasarana umum lainnya. Sebagian besar pola penggunaan

tanah di Desa Tanjung Jati adalah perkebunan dengan luas 250 ha.
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F. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tanjung Jati secara garis besar adalah

sebagai berikut :

Tabel 8. Sarana Dan Prasarana yang Ada di Desa Tanjung Jati

No. Sarana dan Prasarana Jumlah

1 Balai Desa -

2 Masjid 3

3 Musholla 1

4 Sekolah (SD dan Paud) 2

Total 6

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Tabel 8 diatas menjelaskan sarana dan prasarana yang ada di Desa Tanjung Jati

yaitu terdapat 3 masjid, 1 musholla dan 2 Sekolahan. Sedangkan sarana prasana

yang terpenting dari sebuah Desa seperti balai desa, belum ada. Hal itu

disebabkan karena belum adanya lokasi dan dana yang cukup untuk dibangunnya

sebuah balai desa.
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KADUS III

NURHANIK

KADUS I

SAHIRIL

KADUS II

SASRA WIDODO

SEKDES

ROHADI, SH. I

KA. PEMB

TABRANI

KA. UMUM

HERMAN

KA. BEND

NAZIRIN

KA. KESRA

AZRORI, S.
Kom

KA. PEMR

MUSTOPA
HADI

KEPALA PEKON

SAHRIL

L P M

BUSRO

RT 1

UDIN

RT 2

SAMSUMAR

RT 3

ASMONER

RT 4

SAHRI

RT 5

SOBRI

RT 6

RO’IK

BHP

SUDARSO

G. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Desa Tanjung Jati menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Pekon dengan

Pola minimal, selangkapnya sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN PEKON (SOPP)
PEKON TANJUNG JATI KECAMATAN KOTAAGUNG TIMUR

KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015

Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian implementasi distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati

Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus, maka peneliti dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi distribusi Rastra di Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung

Timur Kabupaten Tanggamus, yaitu secara umum belum sepenuhnya

mengacu pada ketentuan 6T. Karena pertama, belum tepatnya mengenai

sasaran penerima Rastra, ini karena Rastra dibagi rata dengan seluruh

masyarakat Desa Tanjung Jati. Kedua, belum tepatnya jumlah yang harus

didistribusikan karena masyarakat hanya menerima 6 kg. Ketiga, belum

tepatnya harga beras yang didistribusikan, meskipun masyarakat tidak

mempermasalahkan hal tersebut namun harga yang didistribusikan tidak

sesuai dengan ketentuan pemerintah. Keempat, waktu pendistribusian masih

belum berjalan dengan yang seharusnya artinya beras yang didistribusikan

masih sering terjadi keterlambatan atau tidak rutin dalam pendistribusikan

setiap bulannya, dan ini menandakan belum tepatnya waktu pendistribusian

beras. Kelima, kualitas beras masih sangat rendah, mutu beras yang diterima

RTS berbau, pecah-pecah ini artinya belum tepatnya kualitas beras yang
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didistribusikan. Keenam, yaitu mengenai ketepatan prosedur administrasi

yang belum tepat meskipun informan mengatakan tepat tetapi belum mengacu

kepada indikator ketepatan administrasi bahwa penetapan administrasi

distribusi Rastra dengan terpenuhinya prosedur persyaratan administrasi

secara benar, lengkap dan tepat waktu seperti Kartu Jamin Rastra dll.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi distribusi Rastra di

Desa Tanjung Jati Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus yaitu

terdiri dari faktor internal dan eksternal. Pertama, Faktor internal berasal dari

dalam diri SDM, yakni faktor dari masyarakat sendiri, faktor internal yang

menghambat pendistribusian Rastra di Desa Tanjung Jati yaitu faktor

rendahnya pengetahuan masyarakat, rendahnya pengaduan masyarakat dan

faktor kecemburuan sosial yang tinggi. Kedua, Faktor eksternal yaitu faktor

yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri, seperti faktor kurangnya

pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan Rastra,

kurangnya sosialisasi mengenai Rastra, tidak adanya pendataan ulang setiap

tahun oleh pemerintah, dan faktor diluar batas kemampuan aparat desa.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas beberapa saran yang dapat diberikan peneliti yaitu sebagai

berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penetapan masyarakat yang mendapatkan bantuan Rastra haruslah benar-

benar diperhatikan dan diawasi baik dari pihak Pemerintah Provinsi maupun
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Pemerintah Daerah agar kecurangan-kecurangan disetiap daerah dalam

pendistribusian beras Rastra bisa diminimalisir serta pemerintah harus

meningkatkan lagi sosialisasi terutama ditingkat desa agar pemerintah desa

dan seluruh masyarakat lebih mengetahui mengenai pelaksanaan Rastra

dengan ketentuan 6T.

2. Pemerintah juga harus mengontrol dan mengawasi pendistribusian beras,

terutama mengenai stok ketersediaan Rastra setiap bulannya jangan sampai

terjadi kekosongan, selain itu pendistribusian Rastra di kelurahan harus di

lakukan pengawasan agar tidak terjadi keterlambatan dan juga pemerintah

harus mengontrol standar mutu dari beras yang akan didistribusikan ke desa.

3. Bagi Masyarakat Penerima Rastra

Bagi masyarakat penerima Rastra harus lebih bisa mencari tahu informasi

program-program baru dari pemerintah agar masyarakat lebih memiliki

pengetahuan yang luas mengenai program seperti Rastra ini.
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