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Artinya:
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1), maka itulah orang yang
menghardik anak yatim (2), dan tidak mendorong memberi makan orang miskin
(3)”. 1
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Q.S Al-Ma’un (107): 1-3
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ABSTRAK

Hasnah; EES150667; Good Governance Dalam Pengelolaan Raskin di Desa
Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh ulu Kabupaten Muaro Jambi.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengelolaan Raskin di Desa
Kasang Kota Karang, (2) mengetahui Good Governance dalam pengelolan
Raskin, (3) mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan Raskin
di desa Kasang Kota Karang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan
kesimpulan sebagai berikut: (1) Implementasi program beras Raskin di desa
Kasang Kota Karang jika dilihat dari Indikator 6 T (Tepat sasaran, Harga, Waktu,
Kualitas, dan tepat Administrasi) dalam pendistribusian beras miskin sudah
berjalan dengan baik, walaupun masih ada indikator yang tidak tepat seperti
indikator harga dan indikator kualitas tidaklah tepat. (2) prinsip Good Governance
(prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan prinsip Partisipasi) dalam pengelolaan
Raskin di Desa Kasang Kota Karang ini belum berjalan dengan baik. (3) faktor
penghambat dalam pengelolaan Raskin itu sendri yaitu: masih kurangnya
perhatian dari pemerintah terhadap proses penyaluran beras miskin (Raskin),
jadwal pembagian beras miskin (Raskin) selalu tidak tepat waktu diikuti dengan
Kualitas Beras yang kurang bagus, dan minimnya komunikasi atau keterbukaan
aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam memberikan informasi terhadap
pelaksanaan pembagian beras miskin (Raskin).
Kata kunci: Good Governance,
Akuntabilitas, Partisipasi.

Pengelolaan
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Kemiskinan merupakan masalah sosial yang tak dapat terelakkan

diberbagai belahan Dunia, baik di Negara maju maupun Negara berkembang
seperti Indonesia. Krisis ekonomi memang telah menimbulkan dampak yang
sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dipicu oleh
kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terutama beras.
Menurut Baliawati, kemisikinan merupakan suatu keadaan di mana
seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf
kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental,
maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.2
Cara mengukur kemiskinan dengan memperhitungkan standar kebutuhan
pokok berdasarkan kebutuhan akan beras dan gizi, yaitu:3 1. Golongan paling
miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita pertahun dalam
bentuk beras sebanyak kurang dari 240 kilogram. 2. Golongan miskin adalah
mereka yang mempunyai pendapatan per kapita pertahun dalam bentuk beras
sebanyak 240 - 360 kilogram. 3. Golongan miskin adalah mereka yang
mempunyai pendapatan per kapita per tahun beras sebanyak 360 kilogram tetapi
kurang dari 480 kilogram.

Noverdi Saputra, “Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Delima
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2016,” Jom Fisip, Vol. 5 No. 1 – April 2018, hlm. 1.
3
Heri Risal Bungkaes Dkk, Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin Dengan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten
Kepualauan Talaudjournal Acta Diurna, Edisi April 2013, hlm. 6.
2

1

2

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk
yang bernyawa sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Hud ayat 6
berikut:

Artinya:
“Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya
dijamin Allah-lah rezekinya. Dan dia mengetahui tempat kediamannya dan
tempat penyimpanannya. Semuanya (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh
mahfuzh).”4
Sesuai dengan ayat di atas bahwasanya hanya Allah-lah yang memberi
rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Jadi janganlah takut untuk
kekurangan apapun, kita cukup berdo’a dan berusaha. Sebab jaminan itu tidak
diberikan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Q.S AlAnfal ayat 53 yaitu:

Artinya:
“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu
nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah
apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha
Mengetahui”.5
Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 menyebutkan “fakir miskin dan anak
terlantar dipelihara oleh negara”. Begitulah bunyi Pasal 34 Ayat 1 UndangUndang Dasar 1945 amandemen ke 4. Pasal ini masuk dalam Bab XIV, tentang
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.
4
5

Q.S Huud (11): 6.
Q.S Al-Anfal (18): 53.

3

Artinya semua penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori fakir
miskin serta anak terlantar wajib di bantu pemerintah,

pemerintah wajib

memikirkan penduduknya yang fakir miskin dan anak terlantar untuk bisa bekerja
atau berwiraswasta supaya mendapat penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari
hari, dengan harapan bisa mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan
pemerintah.6 Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

َ على
ط َعا ِم
ُّ ُي َيد
ِ ب ِب
ُّ ) َو َل َي ُح2( ع ْال َي ِتي َْم
ُ ي ُي َك ِذ
َ ض
ْ ) فَذلِكَ الَّ ِذ1( الدي ِْن
ْ ا َ َر َءيْتَ الَّ ِذ
)3( ْن
ِ ْال ِم ْس ِكي
Artinya:
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1), maka itulah orang yang
menghardik anak yatim (2), dan tidak mendorong memberi makan orang miskin
(3)”.7
Sesuai ayat diatas berbicara tentang beberapa sifat dan watak manusia
yang bisa dianggap sebagai mendustakan agama, yakni menghardik anak yatim
dan memenelantarkan mereka dalam kehidupan, tidak mau bersedekah dan tidak
menganjurkan orang lain menyantuni fakir miskin, oleh karena itu kita dituntut
untuk membantu orang-orang tidak mampu terutama bagi anak yatim.
Raskin merupakan bantuan pangan yang sudah dilaksanakan Pemerintah
Indonesia sejak Juli 1998 dengan tujuan awal menanggulangi kerawanan pangan
akibat krisis moneter 1997/1998.8 Program Raskin (Program Penyaluran Beras
untuk Keluarga Miskin) ini adalah sebuah program dari pemerintah yang

6

Undang-Undang 1945 Pasal 34 Ayat 1 Tentang Fakir Miskin Dan Anak Terlantar
Dipelihara Oleh Negara. https://www.dapurpendidikan.com/bunyi-pasal-34-ayat-1-2-3-4-uud1945-beserta maknanya, akses 12 Agustus 2019.
7
Q.S Al-Ma’un (107): 1-3.
8
Gerry Makawimbang, “Analisis Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Perum Bulog
Drive Sulut Dan Gorontalo (Studi Pada Kecamatan Sario Kelurahan Titiwungen Selatan),” Jurnal
Emba, Vol.4 No.4, 2016, Issn 2303-1174, hlm. 2.

4

dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum
Bulog. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah
Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.9
Namun pada kenyataannya pada program Raskin

ini tidak semua

masyarakat berhak atas beras Raskin, tetapi masyarakat yang tergolong mampu
ikut menikmati program subsidi dari pemerintah tersebut, karena dalam
penyaluran beras miskin sering di temui kendala-kendala, kendalanya bisa dari
masyarakat bahkan dari apatarurnya itu sendiri, sering di temui para pengelola
Raskin tersebut tidak jujur dan amanah dalam menjalankan tugas, sehingga terjadi
kecurangan.
Dilihat dari berbagai sumber dan informasi diketahui bahwa pelaksanaan
Program Raskin belum berjalan mulus. Beberapa persoalan yang kerap mencuat,
adalah: (1) Terjadinya salah sasaran; (2) Jumlah Raskin kurang dari yang
ditetapkan; (3) Kualitas beras tidak layak; (4) Distribusi beras tidak tepat waktu,
terlambat; (5) Harga tebus lebih mahal dari yang ditetapkan; (6) Uang
pembayaran terlambat disetor atau bahkan diselewengkan. Hasil penelitian Anwar
Sitepu dapat disimpulkan bahwa:10 implementasi kebijakan/program Subsidi beras
bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum dilakukan dengan konsisten, yaitu
(1) Penerima Raskin bukan hanya ruta (Rumah tangga) yang terdaftar dalam BDT
(Basis Data Terpadu). (2) Jumlah Raskin yang diterima kurang dari 15 Kg,

Ingati Goasa, “Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian
Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan,” Jurnal Perspektif, Vol.8
No. 1, 2015, Issn : 2085–0328, hlm.1.
10
Anwar Sitepu, “Implementasi Kebijakan Program Subsidi Beras Untuk Masyarakat
Berpenghasilan Rendah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” Jurnal Sosio Konsepsia,
Vol.04.No.02, 2015.
9

5

dimana banyaknya raskin diterima masing-masing ruta ditetapkan sama yaitu
sebanyak 5,5 Kg per ruta/bulan. (3) Harga tebus lebih mahal dari yang ditetapkan
Rp.1.600/Kg, dimana untuk memperoleh Raskin sebanyak 5,5 Kg, maka harga
tebus Raskin mencapai Rp.2.272/Kg. (4) Kualitas raskin juga dikeluhkan RTSPM. Keluhan yang diungkapkan adalah berkutu, bulukan, berjamur dan rasa tidak
enak. (5) Jadwal pendistribusian raskin di Desa Banyumulek, NTB tidak teratur.
(6) Dalam hal administrasi juga tampak masih kurang tertib.
Dari pengamatan awal yang peneliti lihat dilapangan di Desa Kasang
Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi bahwa dalam
penyaluran Beras Miskin (Raskin) terjadinya ketidak sesuaian/ ketidak tepatan
salah satunya jumlah beras yang didapatkan seharusnya 15 Kg, tapi dilapangan
masyarakat mendapat 10 Kg/bulan, dan kualitas beras tidak layak untuk di
konsumsi. Masalah lain yang sering timbul dan membuat masyarakat kecewa
adalah ketidaktepatan waktu dalam pendistribusian beras yang seharusnya sebulan
sekali tetapi dilapangan dalam pembagi beras tidaklah menentu kadang sebulan
sekali, dua bulan sekali bahkan tiga bulan sekali.11
Ketidakefektifan dalam pelaksanaan pembagian beras miskin tersebut
mengakibatkan pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada
masyarakat tidak optimal sehingga menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat
terhadap program beras miskin di desa Kasang Kota Karang. Ketidak puasan
masyarakat ini juga dapat mengakibatkan kualitas pelayanan di desa Kasang Kota

11

Observasi tentang Program Raskin di desa Kasang Kota Karang, 04 Agustus 2019.

6

Karang tidak baik sehingga dapat menjadi penghambat dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
Good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam
rangka

hal

tersebut,

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan
pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, bertanggung jawab serta
bebas KKN.12
Menurut Lembaga Administrasi Negara tahun 2010 (LAN) Good
Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan
bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergian”
interaksi yang konstruksif di antara domain negara, sektor swasta dan
masyarakat.13
Pelayanan yang berkualitas diukur dari tingkat kepuasan yang dirasakan
oleh konsumen atau masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik merupakan bukti
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan yang
optimal

diberikan

pemerintah

adalah

hasil

kerja

pemerintah

dalam

penyelenggaraan pemerintahan.14

Uty Uar, “Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja
Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (Bpn) Kota Ambon,” Otoritas: Jurnal Ilmu
Pemerintahan, Vol.6:1, 2016, hlm. 2.
13
Sedermayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Dan Good Corporate
Governance (Tata Kelola Perusahaan Yanng Baik), (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 36.
14
Iis Hamidah Ujung, “Analisis Pelayanan Prima Terhadap Pelaksanaan Pembagian
Beras Miskin (Raskin) Di Kecamatan Sidikalang,” Jap, Vol.2.No.1, 2014, Issn: 2088-527x, hlm.
2.
12

7

Salah satu mewujudkan good governance dalam penyelenggaraannya
adalah peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui pelayanan publik. Maka,
aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai abdi negara
juga sebagai abdi masyarakat (public servant). Seperti dalam penelitian-penelitian
sebelumnya dalam penyaluran Raskin ini permasalahan selalu terjadi di daerah
setiap tahunnya, oleh karena itu di perlukan adanya pemerintahan yang baik
(Good Governance) dalam mengelola Raskin.
Adapun Prinsip pengelolaan program Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar
yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan
maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan
Raskin. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan
Raskin, yaitu : 15 Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada
lintas pelaku masyarakat penerima Raskin yang harus tahu, memahami dan
mengerti adanya kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan dalam melakukan
pengendalian secara mandiri; Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan bahwa
setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati; dan
Partisipasi, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam
setiap tahapan Raskin, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian.

15
Heri Risal Bungkaes Dkk, “Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin
Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh
Kabupaten Kepualauan Talaud,” Journal Acta Diurna, 2013, hlm. 10.
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Tabel 116
Daftar Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh)
Desa Kasang Kota Karang
No

Nama

Alamat / Rt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Sunaryo
Suyatmi
Rozali
Jumini
Mawardi
Abdul Cholik
Bambang Suseno
Sujimin
Jupriadi
Harun.Ma
Peronika Nurma
Untung Jaya
Pardiyanto
Syamsul
Suripto
Ruwanto
Robby Bayu Prasodjo
Budi Retno Prasetyo
Anton
Ali Kasim
Amat Rivai
Turiman
Asmuni
Edelisma L.R
Juhaman
Juwanto
Ngadini
Nopri
Paimin Efendi
Riyadi
Siswanto
Sumiran
Suparmo
Aswadi
Muklas Sadusin
Arjunaedi
Syaeful Bahri
Syaiful Hasanudin
Sutarya
Reza Effindo

Rt 01 /01 Kasang Kota Karang
Rt 01 /01 Kasang Kota Karang
Rt 01 /01 Kasang Kota Karang
Rt 02 /01 Kasang Kota Karang
Rt 02 /01 Kasang Kota Karang
Rt 03/ 01 Kasang Kota Karang
Rt 03/ 01 Kasang Kota Karang
Rt 03/ 01 Kasang Kota Karang
Rt 03/ 01 Kasang Kota Karang
Rt 03/ 01 Kasang Kota Karang
Rt 04/ 01 Kasang Kota Karang
Rt 04/ 01 Kasang Kota Karang
Rt 05/ 02 Kasang Kota Karang
Rt 05/ 02 Kasang Kota Karang
Rt 05/ 02 Kasang Kota Karang
Rt 05/ 02 Kasang Kota Karang
Rt 06/02 Kasang Kota Karang
Rt 06/02 Kasang Kota Karang
Rt 06/02 Kasang Kota Karang
Rt 06/02 Kasang Kota Karang
Rt 06/02 Kasang Kota Karang
Rt 06/02 Kasang Kota Karang
Rt 06/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 07/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang

16

Observasi dan wawancara dengan Staff yang ada di kantor desa Kasang Kota Karang,
08 Agustus 2019.
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41
42
43
44

Lamsi
Khoirul Murtado
Julkasman Pasaribu
Parni

Rt 08/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang
Rt 08/02 Kasang Kota Karang

Sumber: Pengolahan Data Primer

Berdasarkan tabel 1 Desa Kasang Kota Karang Kec. Kumpeh Ulu, Kab.
Muaro Jambi memiliki 489 KK dengan jumlah penduduk 1803 jiwa. Dan yang
berhak mendapatkan bantuan dari Raskin ini ada sebanya 44 KK. Menurut Pak
Achmad selaku Kasi Kesejahteraan bahwa masyarakat di desa Kasang Kota
Karang itu sendiri termasuk orang-orang yang mampu/berkecukupan.17
Berdasarkan latar belakang diatas penulis memutuskan untuk mengangkat
sebuah penelitian yang berjudul:

“Good Governance Dalam Pengelolaan

Raskin Di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muaro Jambi”.
B.

Batasan Masalah
Agar peneliti lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang

akan diteliti. Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka bahasan yang menjadi
tumpuan utama dari karya ilmiah ini agar tidak terjadi kesalahpahaman maka
peneliti hanya memfokuskan kepada pelaksanaan pengelolaan program Raskin
berdasarkan Indikator 6 T (Tepat Sasaran, Jumlah, Harga, Waktu, Kualitas, dan
Tepat Administrasi), dan pelaksanaan prinsip Good Governance (Transparansi,
Akuntabilitas,

dan

Partisipasi)

dalam

pengelolaan

Raskin,

faktor-faktor

penghambat dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan raskin di Desa Kasang
Kota Karang, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.
17

Wawancara Dengan Achmad Solihin, Selaku Kasi Kesejahteraan Di Desa Kasang Kota
Karang, Tentang Jumlah Masyarakat Penerima Raskin, 08 Agustus 2019.
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C.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk mempermudah

pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat
dirumuskan permasalahan sebagai yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan program Raskin (Indikator 6 T) di
Desa Kasang Kota Karang?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip Good Governance dalam pengelolaan
Raskin ?
3. Faktor-faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan
Raskin Di Desa Kasang Kota Karang?
D.

Tujuan Penelitian
Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji,

dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang
akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam
penelitian ini adalah :
1. Ingin mengetahui pelaksanaan ketepatan indikator dalam pengelolaan
Raskin.
2. Ingin

mengetahui

pelaksanaan

prinsip

Good

Governance

dalam

pengelolaan Raskin.
3. Ingin mengetahui faktor-faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan
pengelolaan Raskin di Desa Kasang Kota Karang.
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E.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara

teoritis maupun praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan
pemahaman mengenai Raskin, dalam menerapkan teori-teori yang
berhubungan Good Governance dalam pengelolaan raskin. Dan sekaligus
dapat

memperkaya

khazanah

keilmuan,

khususnya

dalam

bidang

implementasinya.
2. Manfaat Secara Praktis
Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga
kepada lembaga pemerintahan, dan masyarakat umum terkait program
Raskin, dan bagaimana pengelolaannya, serta manfaat yang diperoleh
dengan

adanya

raskin

ini.

Sehingga

dapat

meningkatkan

dan

mengembangkan program Raskin agar dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
F.

Kerangka Teori
1. Konsep Good Governance
Konsep good governance mengisyaratkan keterlibatan tiga pilar
utama yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil yang saling
menjaga, support dan berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi
dan

evaluasi

kebijakan

public

dalam

kerangka

penyelenggaraan

pemerintahan di suatu negara. Tanpa good governance sulit bagi masingmasing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling mengawasi.
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a.

Pengertian Good Governance
Good governance menurut Bank Dunia (Word Bank) merupakan

cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya
social dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.18
Menurut UNDP (United Development Planning) mendefinisikan
pemerintahan (Governance) adalah19 “Governance is the exercise of
economic, political, and administrative authority to manage a country’s
affairs at all levels and means by which states promote social cohesion,
integration,

and

ensure

the

well

being

of

their

population”

(Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang
ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara
pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk
mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas
sosial dalam masyarakat).

Sedangkan menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara)
pengertian Good Governance mengandung 2 arti : 20
1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat
dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang
dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan
berkelanjutan dan keadilan sosial.

18

Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta,
2015), hlm. 130.
19
Ibid, hlm. 131.
20
Syamsinar, “Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam
Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda,”
Ejournal Administrasi Negara, Vol.4.No.4 , 2016 , Issn 0000-0000, hlm. 4.
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2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan efektif dan efisien
dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Konsep good governance ini muncul karena beberapa tantangan
di antaranya adalah : 1). Pemerintah di harapkan bersikap proaktif
terhadap pelung-peluang ekonomi positif 2). Perubahan demografi
dibanyak negara telah memberikan pengaruh yang besar terhadap
pemeirntahan baik sebagai pelayan publik maupun sebagai pemberi
kerja 3). Sektor publik harus berhadapan dengan seperangkat harapan
baru bagi masyarakat dimana masyarakat sekarang lebih berpendidikan
lebih memiliki informasi 4). Harapan dari pegawai yang lebih optimis
5). Ketersedianya teknologi informasi dan komunikasi modern.21
Good Governance Perspektif Islam
Para Ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur
pemerintahan terbaik yang dapat diidentifikasi dengan jelas untuk
digunakan sebagai model universal bagi negara-negara berkembang.
Akan tetapi setidaknya diakui bahwa Good Gavernance adalah suatu
kondisi di mana terwujud hubungan tiga unsur yaitu pemerintah,
masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada di sektor swasta
yang sejajar, berkesamaan, dan berkeseimbangan di dalam peran yang
saling mengontrol.

21
Edy Suprianto, “Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung
Implementasi Otonomi Daerah,” Jurnal Ekobis, Vol.15.No.1, 2014, hlm. 3.
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Dari berbagai pernyataan yang terpencar di dalam berbagai ayat
Al-Qur’an maka kita dapat mengkontruksi Good Gavernance menurut
prespektif syariah. Di antara ayat tersebut adalah QS Hud (11): 61 dan
Q.S Al-l-Hajj (22): 41 yang berbunyi sebagai berikut:

...ض َوا ْستَ ْع َم َر ُك ْم فِ ْي َها
َ ه َُوا َ ْن...
ِ شا َ ُك ْم ِم َّن ْاْلَ ْر
Artinya:
“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya”.22

Artinya:
“(Yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di
muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,
menyuruh berbuatma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar;
dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.23
Ayat

pertama

menjelaskan

misi

utama

manusia

adalah

membangun bumi. Ayat kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman
menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menegakkan shalat,
membayar zakat dan menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar.
Dari kedua ayat di atas kita dapat merumuskan Good
Gavernance dalam prespektif hukum Islam yaitu suatu penggunaan
otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi
pada (1) penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan
kebutuhan spiritual dan rohaniyahnya sebagaimana disimbolkan
penegakan shalat (2) Penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan dengan
22
23

Q.S Hud (11): 61.
Q.S Al-Hajj (22): 41.
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disimbolkan zakat (3) Penciptaan stabilitas politik diilhami dari amar
ma’ruf dan nahi mungkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat tiga
governance yaitu: (a) Spiritual Governanace, (b) Economic Governance
dan (c) political Governance. 24
Untuk dapat mewujudkan good governance dalam tiga aspek,
diperlukan beberapa nilai dan dari nilai-nilai tersebut dapat diturunkan
beberapa

asas

tatakelola

pemerintahan

yang

baik.

Dengan

memperhatikan ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw dapat
ditemukan beberapa nilai dasar yang dapat dijabarkan menjadi asas-asas
tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu: syura, meninggalkan yang
tidak bernilai guna, keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta
orientasi ke hari depan. Nilai dasar pertama adalah syura yang
ditegaskan dalam Q.S Ali-‘Imran (3): 159, sebagai berikut:

Artinya:
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati kasar,
tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah
mereka, mohon ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan
mereka dalam urusan itu. Kemudian apila kamu telah membulatkan
tekad, maka bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang bertawaqal kepada-Nya”.25

24
Joko setyono, “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih:
Teori Pertingkatan Norma,” Jurnal Muqtasid, Vol.6.No.1, Juni 2015, hlm. 36.
25
Q.S Ali-‘Imran (3): 159.
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Dari nilai dasar syura ini dapat diturunkan asas hukum mengenai
penyelenggaraan pemerintahan berupa asas partisipasi masyarakat.
b.

Unsur-unsur Good Governance
Keterkaitan

unsur

kepemerintahan

yang

baik

dengan

penyelenggaraan negara, good governance digambarkan dengan tiga
kaki:26
1. Economic governance, meliputi proses pembuatan keputusan
yang memfasilitasi aktivitas ekonomi yaitu legeslatif sebagai
pengambil keputusan politik, pemerintah di samping pelaksana
(BUMN/D)

juga

swasta/masyarakat

sebagai
sebagai

fasilator
pelaku

terhadap

ekonomi.

pihak

Economic

governance mempunyai implikasi terhadap equity, proverty,
and quality of life.
2. Political governance merupakan proses pembuatan keputusan
untuk formulasi kebijakan. Aktivitas ini merupakan fungsi
legislatif kebijakan tertentu (peraturan perundang-undang)
yang dihasilkan badan legislatif (penguji peraturan perundangundang).
3. Administrative
kebijakan,

governance

meliputi

tiga

adalah

system

domain:

state

implementasi
(negara

atau

pemerintahan), private sector (sektor swasta/ dunia usaha), dan

26

Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik, hlm. 131.
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society (masyarakat) yang paling berinteraksi dan menjalankan
fungsinya masing-masing.
c.

Karakteristik Good Governance
Kepemerintahan yang baik (Good Governance) menurut UNDP

mengidentifikasi lima karakteristik:27
1. Komunikasi

terdiri

dari

sistem

jejaring

dalam

proses

pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
2. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar; pemerintah, sektor
swasta,

dan

masyarakat

madani

untuk

melaksanakan

pengelolaan sumberdaya ekonomi, sosial dan politik.
3. Proses penguatan sendiri. Sistem pengelolaan mandiri adalah
kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai
situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan
lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan
menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan
kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek
kepemerintahan yang baik.
4. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks
yang mengahasilkan persatuan, harmoni, dan kerjasama untuk
pertumbuhaan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian,
keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam
masyarakat madani.

27

Ibid, hlm. 134.
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5. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah,
kekuatan pasar dan masyarakat madani.
d.

Ciri-Ciri Good Governance
Dalam dokumen kebijakan

United Nation Development

Programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance
yaitu:28
1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab,
efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi
didasarkan pada konsesus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan
lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut
alokasi sumber daya pembangunan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah
pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses
pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara
komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki
berubah

menjadi

pengambilan

keputusan

dengan

adil

seluruh

stakeholder.

Joko Setyono, “Good Governance dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih:
Teori Pertingkatan Norma,” Jurnal Muqtasid, Vol.6.No.1, Juni 2015, hlm. 32-33.
28
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2. Prinsip-prinsip Good Governance
a.
Transparansi
Transparansi (Keterbukaan) yaitu membuka terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak
deskrimatif tentang lenggaran negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.29
Rawlins dalam Ridha dan Basuki

menjelaskan definisi

transparansi secara operasional sebagai berikut, transparansi adalah
upaya yang secara sengaja menyediakan semua informasi yang mampu
dirilis secara legal baik positif maupun negatif secara akurat, tepat
waktu, seimbang, dan tegas, dengan tujuan untuk meningkatkan
kemampuan penalaran publik dan mempertahankan tanggung jawab
organisasi atas tindakan, kebijakan, dan praktiknya.30
Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap
publik, maka salah satu cara dilakukan adalah dengan menggunakan
prinsip-prinsip

transparansi

(keterbukaan).

Transparansi

penyelenggaraan pemerintahan memiliki arti yang sangat penting
dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan
yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Bahkan dengan adanya
transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat

29

Sedermayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Dan Good Corporate
Governance (Tata Kelola Perusahaan Yanng Baik), hlm.15.
30
Handi Yuniar Lestiawan Dan Bambang Jatmiko, “Key Success Factor Good
Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah,” Jurnal Maksimum,
Vol.5.No.1, 2016, hlm. 36.
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memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah
diambil oleh pemerintah. 31
Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2): 42-43 yang berbunyi:

Artinya:
“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang batil dan
janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.
(42). Dan dirikanlah shalat, tunaikanlab zakat, dan ruku’lah bersama
orang-orang yang ruku’ (43).32
Salah satu pengertian yang dapat ditarik dari keumuman
pernyataan ayat ini adalah adanya asas transparansi termasuk di dalam
transparansi dalam penyelenggaraan birokrasi untuk pelayanan publik.
Untuk mengukur tingkat transparansi pelayanan publik dapat dilihat dari
tiga aspek. Pertama adalah mengukur tingkat keterbukaan proses
penyelenggaran pelayanan publik. Kedua yaitu menunjuk pada seberapa
mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna
layanan. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh
informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.33
Upaya mewujudkan good governance perlu diperhatikan prinsipprinsip tata kepemerintahan yang baik dengan indikator minimal dan

31

Arifin Tahir, Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, (Jakarta: Pt.Pustaka Indonesia Press, 2011), hlm.161.
32
Q.S Al-Baqarah (2): 42-43.
33
Ayu Amrina Rosyada, “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka
Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda,”
Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol 4:1, 2016, Issn 2477-2631, hlm.7.

21

perangkat pendukung indikatornya, Keterbukaan dan Transparansi
(Openness and Transparency) yaitu, tata pemerintahan yang bersifat
terbuka (transparan). Wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat
dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui
serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan
kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan ditingkat pusat
maupun daerah.
a)

Indikator minimal: 34
1) Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses
2) penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
3) Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau,
4) bebas diperoleh, dan tepat waktu;

b)

Perangkat pendukung indikator:
1) Peraturan yang menjamin hak untuk mendapat informasi;
2) Pusat/balai informasi;
3) Website (e-government, e-procurement, dsb)
4) Media cetak
5) Papan pengumuman;

b.

Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah setiap kegiatan atau hasil akhir dari kegiatan

penyelenggaraan Negara harus dapat dipertangungjawabkan kepada

34

Muhammadong, Good Governance
(Makassar:Edukasi Mitra Grafika, 2017), hlm.102.

dalam

Perspektif

Hukum

Islam,
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masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.35
Akuntabilitas

dapat

diartikan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pimpinan pemerintah daerah atas keputusan apa
yang diambil. Pengambilan keputusan tidak boleh merugikan salah satu
pihak, baik pihak internal maupun eksternal seperti masyarakat.
Mardiasmo dalam Garnita berpendapat bahwa akuntabilitas publik
adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.36
Akuntabilitas

merupakan

kewajiban

untuk

memberikan

pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas
tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau kemenangan untuk meminta keterangan
atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas sebagai persyaratan mendasar
untuk mencegah penyalagunaan kewenangan yang didelegasikan dan
menjamin kewenangan diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang

35

Sedermayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Dan Good Corporate
Governance (Tata Kelola Perusahaan Yanng Baik), hlm. 15.
36
Handi Yuniar Lestiawan Dan Bambang Jatmiko, “Key Success Factor Good
Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah,” Maksimum,
Vol.5.No.1, 2016, hlm 36.
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diterima secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran, dan
kepercayaan.37
Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, dan dapat melahirkan kepercayaan
masyarakat. Asas Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pejabat
publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan
untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat
publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan,
perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat,
demikian

pula

unsur-unsur

mempertanggung-jawabkan

non-pemerintah

semua

aktivitas

dituntut

untuk

sehubungan

dengan

keikutsertaan mereka dalam pengelolaan pemerintahan. 38
Untuk mendukung Prinsip Akuntabilitas perlu adanya indikator
minimal dan perangkat pendukung indikator yaitu: 39
a)

Indikator Minimal:
1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
dalam pelaksanaan kegiatan;

b)

Perangkat pendukung indikator:
1) Mekanisme pertanggungjawaban;

37
Juanda Nawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance,”
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.1.No.3, 2012 hlm. 9.
38
Ibid, hlm. 10
39
Muhammadong, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam, hlm.103.
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2) Laporan tahunan;
3) Laporan pertanggungjawaban;
4) Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
5) Sistem pengawasan;
c.

Partisipasi
Menurut Mulyawan partisipasi masyarakat yaitu semua warga

masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang
mewakili kepentingan mereka. Achmadi dalam Coryanata menyebutkan
bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan
otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan
dan aspirasi.40
Dalam prinsip pertisipasi, semua warga masyarakat berhak
terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui
lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka.
Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun diatas kepercayaan masyarakat
bahwa

mereka

mengungkapkan

telah

diberi

pendapat

kebebasan

serta

kapasitas

untuk

berkumpul

berpartisipasi

dan

secara

konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri
untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan
pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam

40
Handi Yuniar Lestiawan Dan Bambang Jatmiko, “Key Success Factor Good
Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah”, Jurnal Maksimum
Vol.5.No.1, 2016, hlm. 37.
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pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam
pembuatan kebijakan yang kredibel (perbuatan sesuai perkataan).41
Allah berfirman dalam Q.S Ali-‘Imran (3): 159 yang berbunyi sebagai
berikut:

...ش ِو ْر ُه ْم فِى ْاْلَ ْم ِر
َ  َو...
Artinya:
“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”. 42
Dari ayat diatas sudah jelas, dalam setiap pengambilan keputusan
harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Partisipasi aktif masyarakat
dalam

pengambilan

penyelenggaraan

keputusan

pemerintah

yang

diperlukan

berhubungan
agar

dengan

penyelenggara

pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan
kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar
yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan
masalah yang dihadapinya dan sebagainya.43
Dalam hal ini banyaknya kritik dan saran yang masuk
mempengaruhi proses penyusunan dan pengambilan keputuan yang
berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut sangat
penting mengingat masyarakat merupakan objek dari penyelenggaraan
layanan publik. Oleh karena itu, sudah seharusnya masyarakat yang
menilai secara langsung dari kualitas layanan tersebut. Semakin tinggi

Juanda Nawi, “Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance”
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.1.No.3, 2012, hlm. 5.
42
Q.S Ali-‘Imran (3): 159.
43
Ayu Amrina Rosyada, “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Rangka
Pelayanan Publik Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Kota Samarinda,”
Ejournal Ilmu Pemerintahan, Vol 4.No.1, 2016, Issn 2477-2631, hlm. 6.
41
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tingkat partisipasi masyarakat berarti kebijakan yang dihasilkan murni
keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga akan terbina hubungan
yang harmonis diantara keduanya.
Partisipasi masyarakat (Participation), yaitu, tata pemerintahan
yang mendorong masyarakat. Masyarakat yang berkepentingan ikut serta
dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan
public yang diperuntukkan bagi masyarakat.
a)

Indikator minimal:44
1) Adanya

pemahaman

penyelenggara

Negara

tentang

proses/metode partisipatif;
2) Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas
konsensus bersama;
b)

Perangkat pendukung indikator:
1) Pedoman pelaksanaan proses partisipatif;
2) Forum konsultasi dan temu publik, termasuk forum
stakeholder;
3) Media massa nasional maupun media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat;
4) Mekanisme/peraturan untuk mengakomodasi kepentingan
yang beragam;

44

Muhammadong, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam, hlm.103.
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G.

Tinjauan Pustaka
Studi relevan merupakan hasil penelitian terdahulu (penelitian lain) yang

terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus tema yang diteliti. Dibawah ini ada
beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.
Tabel 2
Hasil Penelitian Terdahulu
No
1

Nama
Penelitian
Olivia

2

Robiatul
Adawiyah dkk

3

Muhammad
Amirul
Haq
Muis

Judul

Hasil Penelitian

Efektivitas
Sistem
Distribusi
Rastra
Pada
Perum Bulog
Samarinda

Dari hasil penelitian menyatakan, Bahwa
sistem distribusi Rastra Perum Bulog
Samarinda masih kurang efektif, dikarenakan
dari program 6T yang ditetapkan yaitu 1
tepat sasaran, 2 tepat jumlah, 3 tepat harga, 4
tepat waktu, 5 tepat kualitas dan 6 tepat
administrasi hanya satu program saja yang
efektif yaitu tepat harga yang tercapai,
sedangkan lima program yang lain masih
kurang efektif.45
Implementasi
Dari hasil pelenilitian tersebut dapat di
Program Beras simpulkan bahwa, Program Raskin dalam
Untuk
implementasinya masih terdapat kesalahan,
Keluarga
seperti ketidaktepatan sasaran penerima
Miskin
manfaat, kualitas beras Raskin yang diterima
(Raskin) Dan selalu buruk, jumlah Raskin yang diterima
Dampaknya
tidak sesuai dengan aturan pemerintah yakni
Bagi Keluarga
15
kg/bulan/RTS,
pernah
terjadi
Di Kelurahan ketidaktepatan waktu pendistribusian Raskin
Kenanga
di masyarakat, administrasi Raskin yang
Kecamatan
memaksa harus tepat waktu pembayaran ke
Sumber
kantor Kelurahan sehingga dari RT jika
Kabupaten
terdapat warga yang belum mengambil harus
Cirebon
rela menanggung hal tersebut, harga Raskin
yang berbeda di tingkat pemerintah dan
RTS.46
Analisis
dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
Implementasi
Implementasi Good Governance dalam PeGood
layanan Publik di Kecamatan Panakkukang
Governance
Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik
Dalam
dengan melihat beberapa hal sebagai berikut:

Olivia, “Efektivitas Sistem Distribusi Rastra Pada Perum Bulog Samarinda,” E-Journal
Administrasi Bisnis, Vol 6:2, 2018.
46
Robiatul Adawiyah Dkk, “Implementasi Program Beras Untuk Keluarga Miskin
(Raskin) Dan Dampaknya Bagi Keluarga Di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten
Cirebon,” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon.
45
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Pelayanan
Publik
Di
Kecamatan
Panakukkang
Kota Makassar

4

Noverman
Duadji

5

Sondil
Nubatonis,
Dkk

Good
Governance
Dalam
Pemerintah
Daerah

E.

Implementasi
Prinsip-Prinsip
Good
Governance
Dalam
Meningkatkan
Kinerja
Organisasi
Pelayanan
Publik

a) Partisipasi masyarakat dalam pelayanan
publik dan peranan pemerintah kecamatan
Panakkukang dalam menggalang partisipasi
masyarakat
untuk
kegiatan
program
pemerintah adalah sangat baik, b)
Akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan
publik di Kecamatan Panakkukang secara
keseluruhan
dapat
dikatakan
akuntabel/bertanggung
jawab.
Seluruh
variabel
akuntabilitas
yang
diteliti
menunjukkan jawaban yang positif. c)
Transparansi pemerintah dalam pelayanan
publik di Kecamatan Panakkukang secara
keseluruhan adalah transparan terhadap
masyarakat terutama melalui media tv,surat
kabar dan internet sangat efektif.47
dalam rangka mencapai good governance,
guna menuju kinerja pemerintahan yang
tinggi, maka 3 pilar good governance:
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi
haruslah di implementasikan dengan baik
melalui tindakan nyata dalam bentuk
revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai
good governance dalam praktek-praktek
penyelenggaraan urusan (manajemen) publik
dengan landasan legal formal nyata.48
Hasil penelitian dari ketujuh prinsip good
governance dapat diimplementasikan dengan
baik
yakni
prinsip
Profesionalitas,
Akuntabilitas,
Transparansi,
Pelayanan
Prima, Demokrasi dan Partisipasi, efesiensi
dan efektivitas, serta Supermasi Hukum..49

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini
berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Perbedaan itu
terletak pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, metode penelitian yang akan
Muhammad Amirul Haq Muis, “Analisis Implementasi Good Governance Dalam
Pelayanan Publik Di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar,” Jurnal Ilmu Pemerintahan,
Vol.7.No.2, Issn 1979-5645, Juli 2014.
48
Noverma Duadji, “Good Governance Dalam Pemerintah Daerah,” Mimbar,
Vol.28.No.2, 2012.
49
Sondil E. Nubatonis, Dkk, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam
Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik,” Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Issn. 2442-6962, Vol.3.No.1, 2014.
47
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dilakukan, dan lokasi penelitian yaitu di desa Kasang Kota Karang Kecamatan
Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi.
H.

Kerangka Pemikir
Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana pengelolaan Raskin

yang dilakukan oleh aparat desa Kasang Kota Karang, sehingga sampai ke sasaran
penerima manfaat. Dilihat dari sisi Good Governance dalam pengelolaan Raskin
sehingga tercapailah tujuan dari Raskin itu sesuai yang diharapkan. Berdasarkan
uraian latar belakang, kerangka teori, dan hasil penelitian terdahulu, yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka secara sederhana kerangka berpikir dalam
penelitian ini digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1
Gambar Kerangka Pemikir Peneliti

Masyarakat

Perkembangan
Pengelolaan
Raskin

Program
RASKIN

Pengelolaan

Faktor-faktor
penghambat dalam
pengelolaan Raskin

Aparat Desa

Indikator 6 T
(Tepat Sasaran,
Waktu, Harga,
Jumlah,
Kualitas, dan
Tepat
Administrasi)

Prinsip Good Governance

Transparansi

Akuntabilitas

Partisipasi

BAB II
METODE PENELITIAN

A.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (Field

Research) yaitu penelitian dengan cara langsung terjun kelokasi penelitian untuk
memperoleh data-data yang diperlukan.50 Adapun metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah jenis kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.51
Penggunaan metode ini bertujuan agar dapat menganalisis secara langsung realita
yang ada dilapangan, dalam bentuk catatan-catatan yang didapatkan dilapangan
dan kata-kata atau informasi yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan
kasi kesejahteraan di desa Kasang Kota Karang, maupun masyarakat penerima
bantuan beras Raskin. Sehingga dapat disimpulkan apakah dalam pengelolaan
Raskin sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip dari Good
governance.
B. Unit Analisis
Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh
spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga
elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors) dan aktivitas (activity), yang
berinteraksi secara sinergitas. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai

50

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2010), hlm. 4.
51
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obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi
sosial atau objek penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam
aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu.52 Yang menjadi tempat
penelitian ini yaitu desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten
Muuaro Jambi, dimana peneliti memperoleh informasi mengenai pengelolaan
Raskin yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat penerima beras
Raskin, kasi kesejahteraan desa Kasang Kota Karang,dan masyarakat penerima
bantuan beras raskin. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yaitu dimulai
dari 06 Agustus sampai 05 september.
Unit analisis dalam pengambilan informan disebut juga teknik sampling.
Teknik sampling yang digunakan penelitian ini yaitu teknik purposive sampling.
Dimana purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu.53 Yang menjadi pertimbangan peneliti dalam
pengambilan informan yaitu karena aparat desa dan masyarakat penerima bantuan
Raskin merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan pengelolaan Raskin tersebut
sehingga mereka merupakan informan terpenting dalam penelitian ini. Kasi
Kesejahteraan merupakan aparat desa yang memegang peran penting dalam
kesejahteraan masyarakat desa sehingga beliau sangat mengetahui masyarakat
yang kurang mampu. Masyarakat adalah mereka yang menerima manfaat dari
bantuan beras Raskin.

52
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2016), hlm. 215.
53
Ibid, hlm. 218.
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C.

Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer

dan data sekunder.
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung atau di dapat dari
pengukuran langsung oleh peneliti.54 Yang menjadi data primer dalam
penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
kepada informan (sumber langsung) yang terdiri dari aparat desa (kasi
kesejahteraan), dan masyarakat penerima bantuan beras Raskin, tentang
pelaksanaa pengelolaan Raskin dengan indikator 6 T, good governance
dalam pengeloaan Raskin.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber
kedua atau data yang didapat adalah data yang telah diolah oleh badan atau
orang lain.55 Adapun data sekuder dapat kita peroleh dengan lebih mudah
dan cepat karena sudah tersedia, misalnya diperpustakaan, majalah-majalah,
jurnal, internet dan kantor-kantor pemerintah.56 Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh dari buku-buku good governance, pedoman umum
subsidi beras bagi masyarakat miskin berpendapatan rendah 2016,
skripsi/penelitian terdahulu seperti: skripsi Rafika Pratiwi dari Iain Lampung,
jurnal Gerry Makawimbang tentang Analisis Distribusi Beras Miskin
54

Amri Amir Dkk, Metode Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya, (Bogor: Ipb Press,
2009), hlm.171.
55
Ibid, hlm. 172.
56
Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), hlm.123.

33

(Raskin) Di Perum Bulog Drive Sulut Dan Gorontalo (Studi Pada
Kecamatan Sario Kelurahan Titiwungen Selatan), jurnal Nina Widowati
tentang Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di
Kecamatan Tembalang Kota Semarang (Studi Kasus Di Kelurahan Tembalang),
Uty Uar tentang Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap
Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (Bpn) Kota Ambon,

dan

situs

internet

seperti:

https://muarojambikab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTa
b3, serta dokumentasi dari kantor pemerintah desa yang seperti: gambaran
umum desa dan Struktur Pemerintahan desa Kasang Kota Karang sekunder
dalam penelitian ini diperoleh dari buku, skripsi, jurnal-jurnal dan situs
internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
D.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode:
1. Observasi
Observasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan cara melihat
dan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan obyek.
Observasi bisa juga disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan
pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh
alat indra.57 Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk
mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai

57

Suaharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hlm. 199.
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proses pengelolaan Raskin di Desa Kasang Kota Karang kabupaten Muaro
Jambi.
2. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keteranganketerangan.58 Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
wawancara terstruktur. Dimana wawancara terstruktur yaitu wawancara
yang berangkat dari serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan dan
dinyatakan menurut urutan yang telah ditentukan.59 Melalui kegiatan
tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu
aparat desa dan masyarakat yang memproleh Beras Raskin, guna
melengkapi data yang diperlukan tentang bagaimana pemerintahan yang
baik dalam mengelola Raskin. Wawancara ini mulai dilakukan pada awal
agustus dimana peneliti mulai mencari orang-orang yang menerima bantuan
beras Raskin. Kemudian penelitian berlanjut sampai dengan bulan agustus di
mana peneliti mulai mencari informasi terkait pengeolaan program Raskin,
manfaat dari Raskin, good governance dalam pengelolaan Raskin, dan
faktor-faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan pengelolaan Raskin
di desa Kasang Kota Karang.
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hlm.
84,
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3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa
data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta
pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah
penelitian.60 Dokumentasi adalah pengumpulan atau mencari data dengan
menggunakan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen,
agenda, foto-foto dan lain sebagainya.61 Dokumen bisa berbentuk tulisan,
gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang
dimaksudkan dalam penelitian ini berupa gambaran umum desa Kasang
Kota Karang, rekaman suara wawancara dan foto atau gambar yang diambil
saat wawancara telah berlangsung.
E.

Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak sebelum memasuki

lapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan. Dalam hal ini Nasution
menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah,
sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil
penelitian.62
1. Analisis sebelum di lapangan Penelitian kualitatif telah melakukan
analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Fokus penelitian ini

60

Muhamad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi
Dengan Contoh-Contoh Aplikasi: Proposal Penelitian Dan Laporannya), (Jakarta: Rajawali Pers,
2008), hlm.152.
61
Amri Amir Dkk, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya, hlm. 170.
62
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, hlm. 245.
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masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk ke
lapangan.63
2. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman
Miles dan Huberman mengemukakan aktivitas dalam analisis data, yaitu:
data

collection,

data

reduction,

data

display

dan

conclution

drawing/verification.
Gambar 2
Komponen dalam Analisis Data (Interaktive Model)

1

2
Gambar 2
Data dalam Analisis Data (Interaktive Model)
Data
Komponen
Collection
Reduction

3
Data Display

4

Conclusion:
Drawing/Veryfying

a. Data collection, adalah langkah pertama dalam penelitian kualitatif
yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah
selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat
wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban
yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawacarai setelah di
analisis belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan

63

Ibid, hlm.246.
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pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang
dianggap kredibel.64 Pada fase ini peneliti mengumpulkan data
seperti data tentang pelaksanaan pengelolaan Raskin, good
governance

dalam

pengelolaan

Raskin,

dan

faktor-faktor

penghambat dalam pengelolaan Raskin.
b. Data reduction (reduksi data), adalah data yang diperoleh dari
lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara
teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan, maka akan
semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera
dilakukan ananlisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti
merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada halhal yang penting, dicari tema dan polanya.65 Yang dilakukanan
peneliti pada fase ini yaitu memilah data yang didapat dan
dikelompokkan sesuai rumusan masalah yang diangkat. Yaitu data
yang

didapat

dikelompokkan

menjadi

3

yaitu

pelaksanaan

pengelolaan Raskin, good governance dan faktor-faktor penghambat.
c. Data display (penyajian data), setelah data di reduksi, maka langkah
selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar
kategori, flowchart dan sejenisnya. Dan yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah

64

Ibid, hlm. 248.
Ibid, hlm.248.
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dengan teks yang bersifat naratif.66 Yang digunakan peneliti untuk
menyajikan data yaitu berupa teks naratif dan juga bantuan beberapa
tabel dan gambar.
d. Conclusion drawing/ verification, langkah ketiga dalam analisis ini
menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang
kuat, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal
didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.67 Dari hasil
penelitian ini, kesimpulan yang didapat yaitu masih ada beberapa
hal yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan dalam pengelolaan
Raskin. Agar good governance bisa terlaksana dengan baik sesuai
tujuan dari program Raskin.
F.

Sistematika Penulisan
BAB I:

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
kerangka teori, tinjauan pustaka, dan kerangka pemikir.

BAB II:

Berisi metode penelitian yang mencakup, pendekatan
penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, teknik

66

Ibid, hlm.249.
Ibid, hlm.250.
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pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika
penulisan, dan operasional konsep.
BAB III:

Gambaran Umum Desa Kasang Kota Karang yaitu sejarah
desa Kasang Kota Kasang, letak geografis, demografis, visi
dan misi, serta struktur pemerintahan desa Kasang Kota
Karang.

BAB IV:

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan
penelitian.

BAB V:

Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
saran serta di lengkapi dengan daftar pustaka, instrumen
pengumpulan

data,

lampiran

wawancara,

lampiran

dokumentasi serta biodata peneliti.
G.

Operasionalisasi Konsep
Terdiri dari definisi teori yang diteliti, unsur-unsur teori yang diteliti dan

jenis data yang diteliti. Konsep ini dimaksudkan untuk mengurangi kekeliruan
atau kesalahpahaman persepsi antara peneliti dengan narasumber dan peneliti
dengan pembaca, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 3
Tabel Operasionalisasi Konsep
No

Konsep

Definisi Konsep

1

Good
Govern
ance

Tata
laksana
pemerintahan
yang
baik (good governance)
adalah
seperangkat
proses
yang
diberlakukan
dalam
organisasi baik swasta

Unsur-Unsur yang
Jenis
Diteliti
Data
Pengetahuan aparat desa Kualitatif
tentang
bagi
Good
governance
dalam
pengelolaan Raskin .
1. Bagimana
pemerintahan
yang
baik itu?
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2

3

4

5

maupun negeri untuk 2. Apakah
sudah
menentukan
menerapkan prinsipkeputusan.68
prinsip dari Good
Governance
itu
sendiri?
Pengelo Proses
yang 1. Bagaimana
Kualitatif
laan
memberikan
perkembangan
pengawasan
pada
pengelolaan
Raskin
semua hal yang terlibat
ini?
dalam
pelaksanaan 2. Bagaimana
proses
kebijaksanaan
dan
penyaluran
beras
69
pencapaian tujuan.
raskin, sehingga bisa
sampai ke tangan
penerima
mannfaat
dari Raskin tersebut?
Raskin Raskin
merupakan 1. Apakah masyarakat Kualitatif
bantuan pangan yang
mengetahui
tujuan
sudah
dilaksanakan
dari program Raskin
Pemerintah Indonesia
ini?
sejak Juli 1998 dengan 2. Apakah
dengan
tujuan
awal
adanya bantuan ini
menanggulangi
bisa
mengurangi
kerawanan
pangan
beban
pengeluaran
akibat krisis moneter
masyarakat?
1997/1998.70
Transpa Yaitu
Transparansi 1. Apakah ada akses Kualitatif
ransi
harus dibangun dalam
informasi
kepada
rangka kekebasan aliran
RTS-PM yang harus
informasi.71
diketahui
tentang
bantuan ini?
2. Bagaimana
tingkat
keterbukaan aparat
desa
mengenai
program Raskin ini?
Akunta
bilitas

68

Yaitu para pengambil 1. Apakah ada bukti Kualitatif
keputusan
dalam
pertanggungjawaban
organisasi
sektor
dalam
pengelolaan

https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_laksana_pemerintahan_yang_baik, akses 31 Agustus
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https://kbbi.web.id/kelola, akses 20 Agustus 2019
Gerry Makawimbang, “Analisis Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Perum Bulog
Drive Sulut Dan Gorontalo (Studi Pada Kecamatan Sario Kelurahan Titiwungen Selatan),” Jurnal
Emba, Vol.4 No.4, 2016, Issn 2303-1174, hlm. 2.
71
Muhammaddong, Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam, hlm. 101.
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6

Partisip
asi

72
73

publik, swasta, dan
raskin ini?
masyarakat
madani
memiliki
pertanggungjawaban
(akuntabilitas) kepada
public
(masyarakat
umum), sebagaimana
halnya kepada para
pemilik ( stakeholders
)72
Yaitu setiap orang atau 1. Apakah Masyarakat Kualitatif
warga masyarakat, baik
ikut dilibatkan dalam
laki-laki
mapun
setiap pengambilan
perempuan
memiliki
keputusan mengenai
hak suara yang sama
program Raskin ini?
dalam
proses
pengambilan
keputusan, baik secara
langsung
maupun
melalui
lembaga
perwakilan
seduai
dengan
kepentingan
dan aspirasinya masingmasing.73

Ibid, hlm.101.
Ibid, hlm. 100.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA KASANG KOTA KARANG74

A.

Kondisi Desa
1. Sejarah Desa Kasang Kota Karang
Desa Kasang Kota Karang merupakan desa pemekaran dari desa
Kota Karang. Dahulu nama Kota Karang bukan Kota karang tapi Koto
karang, namun seiring waktu berjalanpelafalan nama desa koto telah
berubah menjadi kota. Desa Kota Karang ada sejak jaman belanda. Asal
mula nama desa Kota karang, dahulu sewaktu agresi militer dengan belanda,
para penduduk yang tidak mampu berperang melawan belanda dibawa ke
sebuah tempat yang biasa disebut pematang taman, disana mereka dibuatkan
tempat persembunyian yang menyerupai goa yang biasa disebut karang,
setelah perang selesai tempat persembunyian tersebut dicari-cari namun
tidak ditemukan lagi, maka desa ini disebut Koto yaitu tempat dan karang
yaitu persembunyian buatan. Maka nama itu menjadi nama desa Kota
Karang.75
Dahulu desa Kasang Kota Karang pemerintahannya masih bergabung
dengan desa Kota karang. Dahulu pemerintahan desa Kota karang dipimpin
oleh seorang Penghulu, yaitu penghulu Kadir, penghulu Burhanudin,
Penghulu Abdullah, Penghulu Muhammad Kelumbu. Namun sejak tahun
1970-an pemerintahan desa bukan dipimpin oleh seorang penghulu lagi,
namun dipimpin oleh seorang Kepala desa,

yaitu Kepala desa Usman

74
Data Dari Aparat Desa Tugiman, Kasi Pemerintahan Desa Kasang Kota Karang, 08
Agustus 2019.
75
Profil Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, hlm.
2.
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Efendi, yang menjabat sejak tahun 1970an hingga 2000. Karena bapak
Usman Efendi menjadi anggota DPRD Muaro Jambi pada tahun 2005.
Maka untuk mengisi kekosongan kepala desa diangkatlah Bapak Sofyan
Amin menjadi PJS selama 5 tahun. Pada tahun 2005 diadakan pemilihan
kepala desa dan terpilihlah bapak Sugiarto sebagai kepala desa.76
Pada tahun 2011 di bawah pemerintahan bapak Sugiarto, karena
perkembangan pertumbuhan penduduk, dimekarkanlah desa Kasang Kota
Karang dan berpisah dari desa Kota Karang. Tepatnya pada tanggal 19
Oktober 2011 desa Kasang Kota Karang resmi berdiri dan di pimpin oleh
bapak Sugiarto sebagai PJS.
Pada tahun 2012 di Desa kasang Kota Karang di adakan Pemilihan
Kepala Desa. Pemihan Kepala Desa di ikuti oleh dua Orang Calon.
Pemilihan Kepala Desa dimenangkan oleh bapak Sugiarto. Dan masa
Jabatan Bapak Sugiarto memimpin Desa Kasang Kota Karang dari tahun
2012 sampai tahun 2018. 77
2. Letak Geografis Desa Kasang Kota Karang
Secara geografis Desa Kasang Kota Karang terletak di bagian
Selatan Kabupaten Muaro Jambi dengan luas wilayah 363 Ha dengan
batas wilayah sebagai berikut : 78
- Sebelah Timur dengan : Desa Kasang Lopak Alai
- Sebelah Utara dengan

: Desa Kota Karang

- Sebelah Selatan dengan : Desa Kasang Pudak
76

Ibid, hlm. 2.
Ibid, hlm. 2.
78
Ibid, hlm. 3.
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- Sebelah Barat dengan

: Desa Kasang Pudak

Luas Wilayah Desa Kasang Kota Karang adalah 363 Ha , yang terdiri dari :
a) Tanah Sawah

:

30

Ha.

b) Tanah Pekarangan

:

222 Ha.

c) Tanah Perkebunan

:

71 Ha

d) Tanah pertanian

:

40 Ha

Keadaan Topografi Desa Kasang Kota Karang dilihat secara umum
keadaan merupakan daerah dataran. Yang beriklim sebagaimana desa-desa
lain di Kabupaten Muaro Jambi mempunyai iklim kemarau, panca roba dan
penghujan,

hal tersebut

mempunyai pengaruh langsung terhadap pola

tanam pertanian yang ada di Desa Kasang Kota Karang. 79
3. Demografis Desa Kasang Kota Karang
Berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2018/2019, di desa
Kasang Kota Karang sendiri terdapat 489 KK dengan jumlah penduduk di
desa tersebut adalah sebanyak 1803 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki
sebanyak 768 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1035 jiwa.
Desa Kasang Kota Karang memiliki kepala desa yang akrab
dipanggil Datuk Sugiarto oleh warganya. Awalnya Datuk Sugiarto adalah
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Kasang Kota Karang pada 10 Oktober
2011, melalui Musyawarah Desa yang pertama kali dilaksanakan setelah
dimekarkan dari pemekaran desa induk, yaitu Desa Kota Karang. Kemudian,
Datuk sigiarto dilantik secara resmi oleh Bupati menjadi Kepala Desa

79

Ibid, hlm. 3.
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Kasang Kota Karang pada 2012, untuk masa bakti 6 tahun (2012-2018).
Desa Kasang Kota Karang memiliki luas yang mencakup 2 Dusun, yaitu
Dusun Karya Bakti, dan Dusun Sejahtera, dan mempunyai 8 RT (Rukun
Tetangga).
B.

Visi Dan Misi Desa Kasang Kota Karang80
1. Visi Desa
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa
depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.
Penyusunan Visi Desa Kasang Kota Karang

ini dilakukan dengan

pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di
Desa Kasang Kota Karang seperti pemerintah Desa, BPD, Tokoh
Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta lembaga masyarakat desa dan
masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa
seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Kumpeh ulu
mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan
diatas Visi Desa Kasang Kota Karang adalah :
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA KASANG KOTA KARANG
YANG

AMAN,CERDAS

MENUJU

PEMBANGUNAN

YANG

SEJAHTERA“

2. Misi Desa
Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi
desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan
80

Observasi di Kantor Desa Kasang Kota Karang, 06 Agustus 2019.
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ke dalam misi agar dapat di opesionalkan/dikerjakan. Sebagaimana
penyusunan Visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan
partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kasang Kota
Karang, sebagaiman proses yang dilakukan maka misi Desa Kasang Kota
Karang adalah :81
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat melalui peningkatan
fasilitas pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat bahwa
pentingnya pendidikan.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat
3. Melestarikan budaya bergotong royong
4. Mewujudkan pemerintah desa Kasang Kota Karang yang efektif dan
efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil yang
berwawasan ekonomi kerakyatan
C. Struktur Organisasi
Untuk memudahkan pembaca melihat struktur organisasi yang ada di
desa Kasang Kota Karang, maka peneliti mencantumkan Struktur pemerintahan
desa Kasang Kota Karang secara sederhana agar mudah dipahami, yaitu sebagai
berikut: 82

81

Profil Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi,
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Observasi di Kantor Desa Kasang Kota Karang, 06 Agustus 2019.

hlm. 4.

Gambar 3
Struktur Pemerintahan Desa Kasang Kota Karang
Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi
KEPALA DESA
JUMADI

SEKRETARIS DESA
MARYANI

KASI PEMERINTAHAN

KASI KESEJAHTERAAN

KASI PELAYANAN

KAUR KEUANGAN

KAUR TATA USAHA

KAUR PERENCANAAN

TUGIMAN

ACHMAD SOLIHIN

SUPARMONO

EDI GUNAWAN

ROSMAINI

ERY ZUBAIDI

KADUS KESEJAHTERAAN

KADUS KARYA BAKTI

SUGIONO

YUNIAR HARDIYANTI
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) di
Desa Kasang Kota Karang
Kemiskinan merupakan kondisi absolut atau relatif yang menyebabkan

seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai
kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau
norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural atau
alami, kultural, atau struktural. Berikut ini adalah jumlah tingkat penduduk miskin
Kabupaten Muaro Jambi dari tahun 2013-2016, yaitu:
Tabel 483
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Muaro Jambi
No

Tahun

1
2
3
4

2013
2014
2015
2016

Jumlah RTS Penerima Manfaat Raskin(Rumah
Tangga)
17.41 Jiwa
17.42 Jiwa
18.32 Jiwa
17.52 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muaro Jambi

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai 2015
dan di tahun 2016 mengalami penurunan. Oleh sebab itu, keefektifan suatu
program ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan harus benarbenar dilakukan.

83
Data sekunder: Badan Pusat Statistik Kab. Muaro Jambi, tentang jumlah masyarakat
miskin di Kab. Muaro Jambi,
https://muarojambikab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3, akses 31 Agustus
2019.
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Raskin merupakan bantuan pangan yang sudah dilaksanakan Pemerintah
Indonesia sejak Juli 1998 dengan tujuan awal menanggulangi kerawanan pangan
akibat krisis moneter 1997/1998. Program Raskin adalah program nasional yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui program ini pemerintah
memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas pangan.84
Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik
terhadap pangan, dalam hal harga dan ketersediaan. Program Raskin sebagai
implementasi kebijakan subsidi pangan terarah merupakan upaya peningkatan
kesejahteraan sosial pemerintah terhadap keluarga miskin. Secara vertikal
program Raskin akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan
pangan rumah tangga. Sedangkan secara horizontal maka program ini merupakan
transfer energi yang mendukung program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan,
peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan
produktifitas tenaga kerja.85
Seperti yang dikatakan oleh Kasi Kesejahteraan Desa Kasang Kota Karang
menyatakan bahwa:
“Untuk Raskin itu sendiri di Desa Kasang Kota Karang ini, itu dimulai tahun
berapa ya, pas sebelum-sebelum itu ado, sudah itu lamo dak ado lagi Raskin itu.
Habis itu ado lagi di tahun 2017 kalau enggak salah sampailah di tahun 2018
kemaren”.86

Gerry Makawimbang, “Analisis Distribusi Beras Miskin (Raskin) Di Perum Bulog
Drive Sulut Dan Gorontalo (Studi Pada Kecamatan Sario Kelurahan Titiwungen Selatan),” Jurnal
Emba, Vol.4 No.4, 2016, hlm. 2.
85
Tuti Atika, “Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin Di
Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi,” Jurnal Ilmu
Kesejahteraan Sosial, Vol.14.No. 1, 2015, hlm 4.
86
Wawancara Dengan Achmad Solihin, Kasi Kesejahteraan Desa Kasang Kota Karang,
08 Agustus 2019.
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Dapat diartikan bahwa program Raskin Di Desa Kasang Kota Karang itu
sendiri sudah berlangsung sejak lama, hanya saja program Raskin itu hilang
timbul tergantung dari kebijakan pemerintah pusat, karna setiap pemimpin itu
memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri untuk mengatasi masalah kemiskinan di
negara kita ini. Salah satu program pemerintah itu mengatasi masalah kemiskinan
demi kesejahteraan rakyatnya dianatara yaitu, BUMdes (Badan Usaha Milik
Desa), Dana desa, KIP (Kartu indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat),
Beras Raskin, dan masih banyak lagi program-program yang lainnya. Untuk
BUMDes di Desa Kasang itu sendiri, aparat desanya mendirikan tokoh yang
menjual bahan-bahan pertanian seperti Pupuk.87
Melalui program ini pemerintah menyediakan beras kepada masyarakat
miskin sebanyak 15 kg/KK/bulan. Beras diberikan tidak dengan cuma-cuma.
Penerima bantuan Raskin harus membayar dengan harga Rp.1.600 per Kg netto di
titik Distribusi. Sehingga selisih antara harga pasar yang seharusnya dibayar
dengan harga yang sesungguhnya dibayar ( Rp.1.600,/Kg ) oleh keluarga miskin
menjadi besaran subsidi yang ditanggung oleh pemerintah per kilogramnya.
Berikut ini adalah:
Tabel 5
Jumlah RTS Penerima Manfaat Beras Raskin
No

Tahun

1
2

2017
2018

Jumlah RTS Penerima Manfaat
Raskin(Rumah Tangga)
44 KK
44 KK

Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2019
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Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa jumlah RTS penerima
manfaat beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Kasang Kota Karang dari
tahun ketahun jumlahnya sama sama yaitu 44 KK, dan tidak ada penurunan
jumlah manfaat penerima bantuan tersebut.

Program Raskin bertujuan

memperkuat ketahanan pangan rumah tangga khususnya rumah tangga miskin,
dengan kata lain untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin
dalam mengakses kebutuhan pangan pokok beras. Dengan adanya program
Raskin ini tujuan yang hendak di capai oleh pemerintah pusat adalah bisa
menekan jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia.
1. Tujuan Raskin
Tujuan program subsidi beras bagi masyarakat Berpendapatan
rendah adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Dalam mencukupi kebutuhan
pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak
15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/Kg.88
Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari program Raskin ini akan
dijelaskan oleh Pak. Achmad Solihin menyatakan bahwa:
“Yang mendapat bantuan itu, pemerintah pusat berharap jumlah datanya
semakin berkurang, karena tujuan pemerintah yang kehendaknyo ekonomi
warga yang dapat itu (bantuan Raskin) semakin meningkat, jadi nantinya
sudah dak ado lagi kemiskinan, kalau kemauan pemerintah itukan kaya gitu.
Tidak ado penambahan istilahnyo nama baru, kalau pengurangan bisa, untuk
didesa Kasang Kota Karang ini sendiri jumlah yang menerima bantuan gak
ada bedanya dari tahun ketahun, enggak ada penambahan atau pengurangan,
yang nerima segitulah-gitulah yaitu 44 KK”. 89
88
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Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh ibu siti Asmawati selaku
masyarakat penerima manfaat Raskin:
“Dengan adanya bantuan ini sangatlah bermanfaat dan bisa mengurangi
beban pangan, beras Raskin itu sendiri tidak didapat secara Cuma-Cuma
(gratis) tapi kita membelinya dengan harga yang murah, berasnya jugo
kadang-kadang dak bagus, pas dimasak warna nasinya kekuning-kuningan,
ya maklumlah namanya jugo beras murah. Tapi setidaknya dengan adonya
Raskin ini bisa sedikit membantu kito. Dalam sebulan kita mendapatkan 10
Kg beras, untuk 10 kg beras itu sendiri sebenarnya belum memcukupi
kebutuhan dalam sebulan, tapi dengan adanya bantuan tersebut setidak bisa
mengurangi beban pengeluaran”90
Lain lagi penjelas dari ibu Ratna, yang menyatakan bahwa:
“Dengan adanya Raskin ini sedikit membantu,karna kita membeli dengan
harga yang murah. Setiap bulannya kita dikasih 10 Kg beras, tapi yang
enggak enaknya kadang-kadang kita mendapat beras yang idak bagus,
pernah jugo berasnya berkutu, ado jugo beras kalau di masak nasinya keras.
Kalau kita enggak ambil sayang mbak, mumpung harganya murah jugo, ya
walaupun berasnya kadang-kadang idak elok”.91
Berdasarkan hasil wawancara dapat simpulkan bahwa tujuan dari
Raskin itu sendiri sudah tercapai, walaupun masih ada kendala-kendalanya
seperti kualitas berasnya tidak sesuai yang diharapkan, terus masalah harga
berbeda dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan masalah
waktu pembagian beras tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian diperlukannya pelayanan yang optimal bagi
pelaksanaan pembagian beras miskin (Raskin) sehingga tercipta kualitas
pelayanan yang baik melalui pemberian perhatian kepada penduduk
penerima manfaat rumah tangga sasaran.
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Kemudian manfaat yang hendak dicapai dari terlaksananya Program
Raskin adalah sebagai berikut:92 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, peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran,
sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,
peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun
ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS, dan sebagai pasar bagi
hasil usaha tani padi, serta membantu pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Kriteria Masyarakat Penerima Raskin
Dalam menentukan daftar masyarakat penerima Raskin didasarkan
pada data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Adapun kriteria masyarakat penerima Raskin adalah:

93

Rumah

tangga yang berpenghasilan dibawah Rp.500.000, Rumah tangga yang
memiliki tabungan minimal RP.1.500.000, Rumah tangga yang tidak
memiliki penghasilan tetap, tidak memiliki lahan pertanian, Rumah tangga
yang

tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat yang

memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang), Rumah tangga
tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan/telur/daging minimal 2 kali
dalam seminggu, Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih
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mengontrak/numpang, Kondisi lantai rumah tanah/semen kasar, Kondisi
dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik/gabus dsb., Sumber air
sumur masih menimba atau manual, Sumber penerangan tidak menggunakan
listrik/ menggunakan listrik akan tapi masih menumpang.
Dari hasil wawancara, masyarakat yang berhak menerima Raskin itu
sendiri akan dijelaskan oleh Bapak Achmad Solihin selaku kasi
kesejahteraan di desa Kasang Kota Karang :
“Kalau data sih sudah turun dari pusat, berapo jatahnyo siapo saja orang
yang mendapatnya. Kita mengelola data dari pusat dan kito informasinya
kita dapatkan dari ketua RT masing-masing dan setelah di data di setiap RT
ada berapa jumlahnya. Dan apabila suatu hari ditemukan ketidak sesuaian
yang seharusnya menerimo, maka kita adakan musyawarah dan akan diganti
siapa yang lebih berhak. Misalkan si “A” yang mendapatkan dan ternyata si
“A” ini masih mampu, sedangkan si “B” tidak, maka akan kita alihkan ke
yang “B”.94
Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti setelah melihat/terjun
langsung kelapangan dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima Raskin
setiap bulannya berpenghasilan tidak kurang dari Rp.500.000, hal ini
membuktikan bahwa masyarakat penerima beras miskin (Raskin) sebagian
besar adalah masyarakat yang keadaan ekonominya bisa dikatakan kurang
mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, adapun juga bagi RTSPM yang alas rumahnya minimal adalah semen walaupun masih ada yang
beralaskan tanah. Berdasarkan hal tersebut bahwa masyarakat penerima
bantuan Raskin sudah memiliki perumahan yang layak huni. Sedangkan
masyarakat yang memiliki lahan pertanian sebesar 10 orang karna rata-rata
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masyarakat yang menerima bantuan kerja serabutan/ buruh. Sehingga
berdasarkan hasil pengamatan terhadap informan bahwa Raskin di Desa
Kasang Kota Karang sudah tepat sasaran, karena berdasarkan keadaan
masyarakat

penerima

Raskin

hampir

keseluruhan

masyarakatnya

digolongkan keluarga kurang mampu, sehingga masih berhak menerima
bantuan Raskin.95
B.

Sasaran Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)
Sasaran program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah

adalah berkurangnya beban pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangan
melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan.96
Kaitannya dengan pengelolaan program Beras Miskin (Raskin), adalah
dengan mengukur indikator keberhasilan pelaksanaan program Raskin adalah
tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat
administrasi. Adapun Indikator keberhasilan program Raskin yaitu:
1. Tepat Sasaran adalah Raskin hanya diberikan kepada RTM penerima
manfaat Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam
DPM-1 dan diberi identitas (Kartu Raskin atau bentuk lain).
Sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Ahmad Solihin selaku
kasi kesejahteraan di Desa Kasang Kota Karang menyatakan bahwa
untuk pengambilan data-data siapa saja yang berhak menerima Raskin
itu di serahkan kepada ketua RT masing-masing, karena ketua RT lebih
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tahu tentang warganya. Jika suatu harina nanti ditemukan salah sasaran,
maka akan kita akan mengadakan musyawarah dan data tersebut akan
kita alihkan ke orang yang berhak menerimanya.97
2. Tepat Jumlah adalah jumlah beras Raskin yang diberikan adalah sebesar
15 Kg/bulan untuk setiap Kepala Keluarga
“Untuk jumlah beras yang kita dapat yaitu 10 Kg/bulannya”
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan mengatakan bahwa
jumlah beras Raskin yang mereka terima sebesar 10 Kg. Jumlah beras
yang seharusnya di terima adalah sebesar 15 Kg/KK, namun karena
jumlah RTS-PM lebih banyak dibandingkan Jumlah berasnya, sehingga
setiap RTS-PM mendapatkan beras Raskin sebesar 10 Kg/Bulan.
Berdasarkan kondisi diatas bahwa indikator tepat jumlah Raskin
dinyatakan terlaksana secara baik.
3. Tepat Harga adalah harga beras raskin yang diberikan di setiap daerah
sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu
Rp.1.600/KG.
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa
masyarakat penerima manfaat bantuan dari Raskin menyatakan bahwa
mereka membeli beras dengan harga yang sama setiap tahunnya yaitu
Rp.2.000/KG. Menurut sebagian masyarakat harga Raskin yang mereka
terima tidak seharga Rp.1.600 adalah untuk membantu biaya
pengangkutan ketika beras Raskin di bawa ke titik bagi. Namun
97
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masyarakat tidak pernah keberatan untuk membantu biaya yang
dikeluarkan lebih dari harga yang semestinya. Berdasarkan kondisi
tersebut bahwa indikator tepat harga Raskin di Desa Kasang Kota
Karang sudah terlaksana secara baik dan tepat.
4. Tepat Waktu adalah pendistribusian beras Raskin kepada Rumah Tangga
Sasaran Penerima Raskin (RTS-PM) sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan yaitu sebulan sekali.
”Kalau untuk waktu pembagian Raskin itu sendiri tidaklah menentu,
kadang sebulan sekali, dua bulan sekali, bahkan ada yang sampai tiga
bulan sekali, itu semua tergantung dari pusatnya. Dan ketika beras itu
keluar, dari pihak kita langsung menghubungi ketua Rt masing-masing,
setelah itu ketua RTnya menghubungi/memberitahukan ke masyarakat
bahwa beras sudah keluar”98
“Beras itu keluar dak sebulan sekali kadang-kadang dua bulan sekali.
Karena keterlambatan pembagian Raskin itu sering kali membuat kami
kecewa, dimana kami berharap banyak terhadap pembagian beras miskin
ini, agar dapat membantu meringankan biaya hidup keluarga kami”99
Berdasarkan hasil wawancara di lapangan menunjukkan bahwa
waktu pembagian Beras Raskin ini tidaklah menentu. Keterlambatan
yang

terjadi

dalam

pembagian

beras

miskin

(Raskin)

yang

mengakibatkan masyarakat merasa kecewa sehingga membuat manfaat
yang diharapkan oleh masyarakat menjadi minim. sehingga dapat
dikatakan bahwa indikator tepat waktu belum terlaksana dengan baik,
karena bahwasannya telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah raskin
itu diberikan setiap bulannya.
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5. Tepat Kualitas adalah kualitas beras Raskin yang baik dan layak untuk
dikonsumsi.
Harapannya, beras yang didistribusikan kepada masyarakat juga layak
untuk dikonsumsi. Kualitas beras raskin sangat ditentukan oleh Bulog,
karena pihak kelurahan tidak bisa memilih jenis yang akan
didistribusikan ke masyarakat.
Tapi kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rohmani,
menyatakan bahwa:
“Untuk kuliatas beras itu sendiri kita tergantung keberuntungan masingmasing warga, terkadang dapat yang bagus, kadang-kadang juga
berasnya berkutu, kalau dimasak nasinya berwarna kuning dan berbau,
ya namanya juga beras murah, kalau kita dapat beras yang dak bagus
biasanya sih kita campur dengan beras yang kita beli di toko, kita
mencapurnya supaya mengurangi bau dari nasi setlah dimasak”100
Sedangkan menurut ibu Wati, kualitas dari beras itu sendri yaitu:
“Kalau kualitasnya kurang bagus, terkadang kito dapat beras yang dak
bagus seperti berkutu, berasnya pecah-pecah, pas dimasak nasinya
berwarna kuning-kekuningan bahkan berbau lagi”.101
Di petunjuk teknis pendistribusian Raskin dijelaskan bahwa :
apabila ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan
kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana
Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum
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BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah
kekurangan kuantitas.102
Pada kenyataan di lapangan, kualitas Raskin masih jauh dari kata
layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Dikarenakan seringkali kali
ditemui berasnya berkutu, terus berasnya pecah-pecah dan kalau di
masak nasinya berwarna kuning bahkan berbau lagi. Hal ini berarti
kualitas beras masih jauh dari harapan masyarakat. Masyarakat tidak
pernah menolak atau komplain dengan apa yang mereka terima. Keadaan
seperti ini dapat diartikan bahwa aparat desa juga tidak bisa berbuat apaapa, karena apa yang telah didistribusikan diterima oleh masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat kualitas program Raskin
di Desa Kasang Kota Karang ini belum terlaksana dengan baik.
6. Tepat administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara
benar dan tepat waktu.
Berdasarkan

hasil

wawancara

di

lapangan,

informan

mengatakaan tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi
dalam penerimaan raskin. Menurut bapak Achmad Solihin selaku Kasi
Kesejahteraan kita mendata masyarakat yang berhak menerima bantuan
itu berdasarkan data dari Masing-masing RT, dan yang menerima
banttuan tersebut haruslah bener-benar warga Desa Kasang Kota
Karang. Berdasarkan hal tersebut bahwa dapat dikatakatan indikator
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tepat administrasi program Raskin di Desa Kasang Kota Karang sudah
terlaksana dengan baik.103
Berdasarkan indikator 6 T (enam T) pada program Raskin diatas
bahwasannya program Raskin di Desa Kasang Kota Karang dapat diartikan sudah
terlaksana dengan baik walaupun masih ada indikator yang masih belum
terlaksana sesuai harapan. Untuk ketepatan sasaran sudah terpenuhi secara
penerapannya selama berlangsungnya pembagian beras murah ini. Karena
sebagian besar penerima bantuan Raskin di Desa Kasang Kota Karang ini
masyarakat yang keadaan perekonomiannya dapat dikatakan kurang baik dalam
hal ini karena sebagian besar dari mereka itu bekerja sebagai buruh serabutan
yang pendapatannnya tidaklah menentu.
Untuk ketepatan sasaran dalam pemberian beras Raskin sudah terlaksana
dengan baik, akan tetapi indikator untuk tepat kualitas itu sendiri belum sesuai
dengan yang diharapkan. Adanya ketidak tepatan kualitas beras yang disubsidikan
oleh pemerintah dengan harga tebusan yang sangat murah sangat berpengaruh
terhadap manfaat program Raskin itu sendiri terhadap masyarakat di Desa Kasang
Kota Karang.
Merujuk pada tujuan Raskin untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah
Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok
dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.
Sehingga Raskin di harapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga tidak
mampu dan dapat menekan biaya pengeluaran keluarga miskin sehingga uang
103
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yang mereka miliki dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Namun pada
kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat mengatakan bahwa beras yang
mereka beli memiliki aroma dan rasa yang tidak enak. Meskipun beras tidak
layak untuk dikonsumsi namun masih ada sebagian warga yang merasa sangat
membutuhkan walaupun hanya digunakan sebagai campuran setidaknya mereka
dapat

menghemat

uang

dalam

membeli

beras.

Sebagian

masyarakat

menyiasatinya dengan cara mencampur dengan beras yang bagus ketika mereka
memasak nasi..
Selain sebagian masyarakat mendapatkan beras Raskin dengan kualitas
yang kurang baik, ketidak tepatan waktu dalam pembagian beras juga
mengahambat dalam pemenuhan pangan masyarakat itu sendiri, karena kita
ketahui bahwa setiap harinya kita harus makan minimal 2 kali dalam sehari.
Meskipun demikian indikator tepat harga di Desa Kasang Kota Karang
sudah terlaksana dengan baik. Seluruh masyarakat penerima Raskin di Desa
Kasang Kota Karang mengatakan ketepatan harga yang diberikan sesuai dengan
kebijakan pemerintah tidak ada pembedaan dalam menetapkan harga beras dari
bulan-kebulan. Dan dalam pendistribusiannya masyarakat yang menerima dengan
jumlah Raskin sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu 10-15 Kg/per bulan.
Berdasarkan hasil pada lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
program Raskin di Desa Kasang Kota Karang sudah memenuhi 6 T (enam)
indikator tercapainya program Raskin. Walaupun masih ada indikator yang
belum sesuai yaitu indikator Kualitas dan waktu pembagian. Tapi masih bisa
dikatakan bahwa program Raskin ini sudah terpenuhi atau berjalan dengan baik.
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Efektifnya program beras miskin ini dapat dilakukan dengan pemberian
informasi yang aktual mengenai proses penyaluran beras miskin. Maka,
diperlukan tanggungjawab yang besar dari pihak pemerintah melalui komunikasi
yang baik dengan masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat merasa
diperhatikan. Perhatian yang baik dari pemerintah dapat menciptakan citra
pelayanan yang baik sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelaksanaan
pembagian beras miskin di Desa Kasang Kota Karang.
C.

Prinsip pengelolaan Raskin dan Pengorganisasian
1. Pengelolaan
Prinsip pengelolaan Raskin yaitu, nilai-nilai dasar yang menjadi
landasan atau acuan setiap pengembalian keputusan dalam pelaksanaan
rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan
program Raskin.
Adapun mekanisme penyaluran beras untuk masyarakat miskin
(Raskin) itu sendiri akan dijelaskan oleh Bapak Achmad Solihin, yang
mengatakan bahwa:
“Kalau Raskin di Desa ini hanya menyalurkan dari pusat, dan dari pusat
sudah ditentukan siapo orang-orang yang menerima Raskin, yang di Desa
hanya Menyalurkan. Jadi setelah Raskin itu keluar kita langsung
menghubungi ketua RT masing. Setelah itu setiap ketua RT menyampai ke
masyarakatnya bahwa Beras Raskin sudah keluar dan siap untuk di tebus.
Untuk mendapatkan data siapa saja-saja yang berhak mendapatkan bantuan
tersebut, kita dari aparat desa Tidak terjun langsung ke lapangan, tapi kita
serahkan ketua RT masing-masing, karena ketua RT yang punya wilayah
dan ditahu tentang masyarakatnya”104

104

Wawancara Dengan Achmad Solihin, Selaku Kasi Kesejahteraan Desa Kasang Kota
Karang, Tentang Pengelolaan Raskin, 08 Agustus 2019.
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Adapun alur dalam penyaluran beras untuk masyarakat miskin
(Raskin) adalah sebagai berikut:105
1) Perum Bulog bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana
penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi
(SPA).
2) Beras Raskin disalurkan oleh perum Bulog ke Titik Distribusi (TD)
yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum Bulog dan
pemerintah kabupaten/kota
3) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan
Raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan
beras Raskin kepada para RTS-PM dan masyarakat umum dapat
mengetahui rumah tangga mana saja di desa/kelurahan tersebut yang
berhak menerima Raskin.
Dan untuk perkembangan pengelolaa Raskin itu sendiri:
“untuk Raskin itu sendiri sebenarnya sudah tidak ada lagi, semenjak tahun
2019 Raskin itu sudah dialihkan menjadi PKH (Program Keluarga Harapan),
tapi untuk masalah pengelolaan dari PKH itu sendiri bukan aparat desa yang
mengurusnya ada pihak-pihak tertentu yang mengurusnya. Untuk yang
menerima PKH itu sendiri salah satunya warga yang dulunya menerima
Raskin sudah dipastikan dia mendapat kartu PKH. Masyarakat yang
mendapatkannya bantuan ini akan diberi kartu PKH sebagai tanda penerima
dari program itu. Didalam kartu itu ada saldonya, setelah PKH itu keluar
nantinya masyarakat akan mencairkannya untuk di tukar menjadi sembako
khususnya ditukar dengan beras itu sendiri”.106
Dalam pengelolaan Raskin di Desa Kasang Kota Karang ini bahwa
untuk penyaluran Raskin ini mendapatkan datanya dari ketua RT Masing105
Rafika Pratiwi, “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi IAIN Raden Intan Lampung, (2016), hlm. 83.
106
Wawancara Dengan Achmad Solihin, Selaku Kasi Kesejahteraan Desa Kasang Kota
Karang, Tentang Perkembangan Pengelolaan Raskin, 08 Agustus 2019.
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masing, seharusnya untuk mendapatkan data siapa saja yang berhak
menerima Raskin itu berdasarkan musyawarah desa. Karena dari
musyawarah desa bisa memberikan solusi seperti keterbukaan, sehingga
tidak ada lagi yang kecemburuan sosial pada masyarkat tersebut.
Perkembangan Pengelolaan Raskin di desa Kasang ini sudah dialihkan
menjadi PKH (Program Keluarga Harapan), dimana masyarakat yang
nerima bantuan ini di beri kartu PKH, didalam kartu itu berisi saldo sebesar
RP.110.000/Bulan. Dari saldo itu nantinya akan ditukarkan dengan beras
sebanyak 10 KG.
2. Pengorganisasian

Dalam rangka pelaksanaan program Raskin tahun 2017, 2018 perlu
dibagi pembagian tugasnya agar dicapai hasil yang efektif, maka
dibentuklah koordinasi Raskin di Pusat, di Provinsi, Kabupaten atau Kota,
Kecamatan dan pelaksanaan distribusi Raskin di Desa/Kelurahan atau
pemerintahan setingkat.
Pelaksanaan distribusi subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan
rendah di desa/ kelurahan/ pemerintahan setingkat. Kepala Desa/ Lurah/
Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan
program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di wilayahnya,
dan membentuk pelaksanaan distribusi subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan rendah di wilayahnya, sebagai berikut:107

107

23.

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016, hlm.
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a. Kedudukan pelaksana distribusi subsidi beras bagi masyarakat
berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.
b. Tugas

pelaksana

distribusi

subsidi

beras

bagi

masyarakat

berpendapatan rendah mem punyai tugas memeriksa, menerima dan
menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR (Harga Tebus
Subsidi Beras), dan menyelesaikan administrasi.
c. Fungsi Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:
1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan subsidi beras bagi
masyarakat berpendapatan rendah dari Perum BULOG di TD.
Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya
tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka
petugas yang memeriksa dan menerima/menolak subsidi beras
bagi masyarakat berpendapatan rendah diatur dalam petunjuk
teknis (Juknis).
2) Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat
Ber pen dapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam
DPM-1 (Model Daftar Penerima Manfaat) di Titik Bagi (TB).
3) Penerimaan

HTR

Subsidi

Beras

Bagi

Masya

rakat

Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk di
setorkan ke rekening bank yang di tunjuk oleh Perum BULOG.
Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera
disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
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4) Penyelesaian administrasi penyaluran subsidi beras bagi
masyarakat berpendapatan rendah yaitu penandatanganan
Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model
DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi
Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui
Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan
Rendah Kecamatan.
D.

Good Governance dalam Pengelolaan Raskin di Desa Kasang Kota
Karang
Good governance (Tata laksana pemerintahan yang baik) adalah

seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta maupun
negeri untuk menentukan keputusan.108 Tata laksana pemerintahan yang baik ini
walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi
sempurna - namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan
kekuasaan dan korupsi.
Agar

Program tersebut terlaksana dengan baik, maka diperlukankan

prinsip Good Governance dalam pengelolaan Raskin yaitu, nilai-nilai dasar yang
menjadi landasan atau acuan setiap pengembalian keputusan dalam pelaksanaan
rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan

108

Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tata_Laksana_Pemerintahan_Yang_Baik, akses 31
Agustus 2019.
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program Raskin. Adapun prinsip-prinsip Good Governance tersebut adalah
sebagai berikut:109
1. Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku
kepentingan Raskin terutama RTS-PM, yang harus mengetahui dan
memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan
secara mandiri.
Berdasarkan

wawancara

dengan

informan,

dapat

peneliti

simpulkan bahwa Prinsip Good Governance dalam pengelolaan Raskin
dari indikator Transparansi di Desa Kasang Kota Karang ini bahwa
jawaban dari pertanyaaan yang diberikan oleh peneliti kedua belah pihak
memiliki jawaban yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa kurangnya
keterbukaan antara kedua belah pihak.
2. Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun
kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang belaku atau yang telah disepakati.
Sudah jelas bahwa prinsip dari Akuntabilitas ini segala sesuatunya
harus dapat pertanggungjawababnnya, dimana segala sesuatunya harus
jelas dan pasti. Prinsip akuntabilitas ini tidak lepas dari prinsip
Transparansi

karena

keduanya

saling

keterkaitan

dimana

hasil

pertanggungjawaban dari prinsip Akuntabilitas ini harus kita buktikan
dengan

prinsip

Transparansi

(terbukaan).

Dimana

hasil

dari

Rafika Pratiwi, “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Menurut Ekonomi Islam”, Skripsi Iain Lampung, (2016), hlm. 65.
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pertanggungjawaban itu bisa dibuktikan secara nyata sehingga masyarakat
bisa melihatnya secara langsung. Ini dapat diartikan bahwa prinsip
Akuntabiltas ini belum berjalan secara sempurna.
3. Partisipasif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM berperan
secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin mulai dari
perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
Dapat disimpulkan bahwa indikator dari Prinsip Partisipasif ini
belum terlaksana dengan baik, karena dalam
masyarakat berperan

prinsip Partisipasif

ini

secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan

program Raskin mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan
pengendalian.
Pelaksanaan yang efektif dalam pembagian beras miskin (Raskin) di
Desa Kasang Kota Karang dapat mewujudkan kualitas pelayanan yang baik
sehingga menciptakan rasa kepuasan di hati masyarakat. Untuk mewujudkan
hal tersebut diperlukan upaya yang maksimal dalam pelaksanaan pembagian
beras miskin (Raskin) salah satunya diperlukan tanggungjawab yang besar
dari pemerintah. Tanggung jawab ini adalah berupa pemberian informasi
yang aktual terhadap masyarakat mengenai jadwal pembagian baik
pembagian kartu Raskin maupun pembagian Raskinnya.
Melakukan tanggung jawab tersebut diperlukan kemauan dan
kemampuan dalam menciptakan pelayanan yang tepat. Aparatur pemerintah
dituntut dapat berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat dalam
memberikan informasi yang aktual dalam program beras miskin (Raskin)
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serta mendengarkan dengan baik setiap keluhan yang dikemukakan oleh
masyarakat khususnya mengenai program beras miskin (Raskin) sehingga
dapat menghasilkan kualitas pelayanan yang optimal.
E.

Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengelolaan Raskin Di
Desa Kasang Kota Karang
Penyelanggaraan pemerintahan di Desa Kasang Kota Karang dapat

dikategorikan minimnya pelayanan yang optimal diberikan pihak aparatur
pemerintah kepada masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan
menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembagian beras
Raskin Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iis Hamidah
Ujung (2014) yaitu:
1. Masih kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap proses penyaluran
beras miskin (RASKIN).
Pelaksanaan pembagian beras miskin adalah satu cara penanggulangan
kemiskinan.

Maka,

diperlukan

perhatian

yang

ekstra

dalam

pelaksanaannya sesuai dengan hakekat pelayanan publik, yaitu adanya
peningkatan mutu melalui produktivitas pelaksanaan tugas pemerintahan
sehingga dapat mendorong tumbuhnya kreativitas masyarakat dan peran
serta masyarakat disetiap program pemerintah, salah satunya adalah
program beras miskin (Raskin).
Diperlukannya perhatian pemerintah melalui pendataan yang benar
dalam penyaluran pembagian beras miskin sesuai dengan kriteria yang
telah ditentukan oleh kebijakan yang telah ada.
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2. Jadwal pembagian beras miskin (Raskin) selalu tidak tepat waktu, diikuti
dengan Kualitas Beras yang kurang bagus.
Adanya keterlambatan dalam jadwal pembagian beras Raskin di Desa
Kasang Kota Karang disebabkan oleh minimnya fasilitas dalam
pembagian beras miskin (Raskin) contoh gudang beras yang tidak ada,
angkutan Raskin yang masih menggunakan jasa pihak ke 3, sementara
pembayaran jasa angkutan dari kabupaten
keterlambatan.

sering mengalami

Kendala yang dialami ini dapat juga mengakibatkan

mencerminkan kinerja yang buruk bagi pemerintahan. Dengan demikian,
apabila hambatan ini tidak diperbaiki maka pelaksanaan pelayanan
publik di era otonomi daerah tidak dapat berjalan dengan baik khususnya
di Desa Kasang Kota Karang.
3. Minimnya komunikasi atau keterbukaan aparatur pemerintah kepada
masyarakat

dalam

memberikan

informasi

terhadap

pelaksanaan

pembagian beras miskin (Raskin).
Kesediaan aparat untuk berkomunikasi secara interaktif juga akan sangat
membantu untuk kepentingan terlaksananya program beras miskin
dengan baik. Aparatur pemerintah harus selalu memberikan akses
kepada masyarakat sehingga mencerminkan adanya hubungan yang
dekat antara masyarakat dengan pemerintah. Kepuasan yang baik
dirasakan oleh masyarakat adalah salah satu yang dapat mencerminkan
pemerintah yang good governance. Penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dapat menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan pemerintahan di
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daerah tersebut sudah melaksanakan prinsip-prinsip good governance di
era otonomi daerah. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
pembagian beras miskin adalah bukti nyata bahwa pelaksanaan
pelayanan publik di Desa Kasang Kota Karang tidak baik, sehingga
pelayanan yang diberikan tidak optimal. maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat beberapa hal penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan
publik yaitu : a. Struktur Organisasi Adanya hubungan antara
karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang
terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan baik hubungan yang
potensial atau nyata dengan apa yang dimiliki pemerintah dalam
menjalankan kebijaksanaan. Struktur organisasi ini akan berpengaruh
positif dalam pencapaian kualitas pelayanan publik, akan tetapi apabila
struktur ini tidak tersusun dengan rapi maka akan dapat menghambat
kualitas pelayanan publik yang baik.

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian “Good Governance dalam Pengelolaan

Raskin di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro
Jambi adalah sebagai berikut:
1.

Implementasi program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di desa
Kasang Kota Karang jika dilihat dari Indikator 6 T (Tepat sasaran, Harga,
Waktu, Kualitas, dan tepat Administrasi) dalam pendistribusian Beras
Miskin dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada
indikator yang tidak tepat seperti indikator Kualitas dan waktu pembagian
beras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.

Adapun prinsip Good Governance dalam pengelolaan Raskin di Desa
Kasang Kota Karang ini belum berjalan dengan baik karena:
1) Transparansi, dari prinsip transparansi ini dinyatakan bahwa di Desa
Kasang Kota Karang Karang ini masih kurangnya keterbukaan antara
kedua belah pihak (aparat desa dengan masyarakat penerima Raskin).
2) Akuntabilitas, dari prinsip akuntabiltas ini aparat desa hanya
menyiapkan bukti pertanggungjawabannya hanya dalam bentuk
laporan pembukuan saja.
3) Partisipasi, dari prinsip partisipasi ini masyarakat hanya dilibatkan jika
terjadinya salah sasaran penerima manfaat Raskin, padahal sudah
dijelaskan bahwa masyarakat berperan secara aktif dalam setiap
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tahapan pelaksanaan program Raskin mulai dari perencanaan,
sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian.
3. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengelolaan Raskin Di Desa
Kasang Kota Karang, yaitu:
1) Masih

kurangnya

perhatian

dari

pemerintah

terhadap

proses

penyaluran beras miskin (Raskin).
2) Jadwal pembagian beras miskin (Raskin) selalu tidak tepat waktu,
diikuti dengan Kualitas Beras yang kurang bagus.
3) Minimnya komunikasi atau keterbukaan aparatur pemerintah kepada
masyarakat dalam memberikan informasi terhadap pelaksanaan
pembagian beras miskin (Raskin).
B.

Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran terhadap

apa yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini :
1. Pelaksanaan pengelolaan Raskin dimana indikator ketepatan waktu dalam
pembagian Raskin itu sendiri haruslah tepat yaitu sebulan sekali, dan perlu
ditingkatkan lagi kualitas beras Raskin yang didistribusikan kepada
masyarakat sehingga manfaat Raskin dapat sepenuhnya dirasakan oleh
rumah tangga sasaran penerima Raskin.
2. Good Governance dalam pengelolaan Raskin dimana prinsip Trasnparansi
(Keterbukaan) dan prinsip Akuntabiltas harus dibuktikan dengan
memaparkan setiap pengelolaan Raskin di papan pengumuman sehingga
tidak ada lagi kecurigaan, serta dalam prinsip Partisipasi ini Pemerintah
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diharapkan lebih merangkul masyarakat sehingga segala sesuatunya bisa
diputuskan

bersama

dengan

cara

musyawarah.

Penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dapat menjadi bukti nyata bahwa pelaksanaan
pemerintahan di daerah tersebut sudah melaksanakan prinsip-prinsip good
governance di era otonomi daerah.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
PANDUAN WAWANCARA
Pemerintah setempat
1. Sejak kapan bantuan Program Raskin di desa Kasang Kota Karang ini?
2. Bagaimana proses pengelolaan Raskin itu sendiri pak, sehingga biasa
sampai ketangan penerima manfaat?
3. Bagaimana perkembangan pengelolaan Raskin didesa Kasang Kota
Karang ini Pak?

Masyarakat Penerima Raskin
Tujuan/Manfaat Program Raskin
1. Apakah beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang disubsidikan oleh
pemerintah bermanfaat bagi keluarga anda?
2. Apakah beras untuk masyarakat miskin (Raskin) dapat mengurangi beban
pengeluaran keluarga anda? Terutama pada beban pangan pokok.
3. Apakah beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang disubsidikan
pemerintah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga anda ?

Kriteria Masyarakat Penerima Raskin
4. Apakah bapak/Ibu memiliki penghasilan tetap?
5. Apakah pendapatan keluarga anda minimum Rp.500.000 per bulannya?
6. Apakah Keluarga Bapak/Ibu memiliki lahan pertanian?
7. Apakah lantai rumah anda minimal berlantaikan semen?
8. Apakah keluarga anda minimal makan dua kali sehari ?
9. Apakah setatus kepemilikan rumah bapak/ibu milik sendiri?

Indikator 6 T
10. Apakah Bapak/Ibu membeli beras Raskin dengan harga Rp. 1.600/KG
setiap bulannya ?
11. Apakah menurut Bapak/Ibu kualitas beras Raskin layak untuk dikonsumsi
?

12. Apakah bapak/ibu menerima Raskin sebulan sekali?
13. Apakah keluarga anda selalu menerima beras Raskin sebesar 15kg/Bulan?
14. Apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima
raskin?

Prinsip Good Governance
1. Apakah bapak/ibu memproleh informasi yang cukup mengenai program
Raskin?
2. Apakah ada sosialisi mengenai program Raskin?
3. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap aparat desa dalam pelayanan
pengelolaan Raskin di desa ini?
4. Bagaimana tingkat keterbukaan aparat desa ini mengenai program Raskin?
5. Apakah bapak/ibu puas dalam pelayanan aparat desa mengenai program
Raskin?
6. Menurut bapak/ibu apa saja yang diperlukan agar program Raskin ini bisa
berjalan sesuai harapan?

LAMPIRAN WAWANCARA
Informan: Aparat Desa
“Program Pengelolaan Raskin”
No

Pertanyaan

Jawaban

1

Sejak kapan bantuan
Program Raskin di desa
Kasang Kota Karang
ini?

2

Bagaima
proses
pengelolaan Raskin itu
sendiri pak, sehingga
bisa sampai ke tangan
penerima manfaat?

3

Bagaimana
perkembangan
Pengelolaan Raskin di
Desa Kasang Kota
Karang ini pak?

Untuk Raskin itu sendiri di Desa Kasang Kota
Karang ini, itu dimulai tahun berapa ya, pas
sebelum-sebelum itu ado, sudah itu lamo dak ado
lagi Raskin itu. Habis itu ado lagi di tahun 2017
kalau enggak salah sampailah di tahun 2018
kemaren
Kalau Raskin di Desa ini hanya menyalurkan dari
pusat, dan dari pusat sudah ditentukan siapo
orang-orang yang menerima Raskin, yang di Desa
hanya Menyalurkan. Jadi setelah raskin itu keluar
kita langsung menghubungi ketua RT masing.
Setelah itu setiap ketua RT menyampai ke
masyarakatnya bahwa Beras Raskin sudah keluar
dan siap untuk di tebus. Untuk mendapatkan data
siapa saja-saja yang berhak mendapatkan bantuan
tersebut, kita dari aparat desa Tidak terjun
langsung ke lapangan, tapi kita serahkan ketua
RT masing-masing, karena ketua RT yang punya
wilayah dan ditahu tentang masyarakatnya
untuk Raskin itu sendiri sebenarnya sudah tidak
ada lagi, semenjak tahun 2019 raskin itu sudah
dialihkan menjadi PKH (Program Keluarga
Harapan), tapi untuk masalah pengelolaan dari
PKH itu sendiri bukan aparat desa yang
mengurusnya ada pihak-pihak tertentu yang
mengurusnya. Untuk yang menerima PKH itu
sendiri salah satunya warga yang dulunya
menerima Raskin sudah dipastikan dia mendapat
kartu PKH. Masyarakat yang mendapatkannya
bantuan ini akan diberi kartu PKH sebagai tanda
penerima dari program itu. Didalam kartu itu ada
saldonya, setelah PKH itu keluar nantinya
masyarakat akan mencairkannya untuk di tukar
menjadi sembako khususnya ditukar dengan beras
itu sendiri

Daftar Wawancara
“Manfaat/tujuan dari Program Raskin”
No
1

Pertanyaan

Jawaban

Tujuan/Manfaat
dari
Program Raskin ini
sudah
terlaksana
dengan baik?

Yang mendapat bantuan itu, pemerintah pusat
berharap jumlah datanya semakin berkurang,
karena tujuan pemerintah yang kehendaknyo
ekonomi warga yang dapat itu (bantuan Raskin)
semakin meningkat, jadi nantinya sudah dak ado
lagi kemiskinan, kalau kemauan pemerintah
itukan kaya gitu. Tidak ado penambahan
istilahnyo nama baru, kalau pengurangan bisa,
untuk didesa Kasang Kota Karang ini sendiri
jumlah yang menerima bantuan gak ada bedanya
dari tahun ketahun, enggak ada penambahan atau
pengurangan, yang nerima segitulah-gitulah yaitu
44 KK.
Dengan adanya bantuan ini sangatlah bermanfaat
dan bisa mengurangi beban pangan, beras Raskin
itu sendiri tidak didapat secara Cuma-Cuma
(gratis) tapi kita membelinya dengan harga yang
murah, berasnya jugo kadang-kadang dak bagus,
pas dimasak warna nasinya kekuning-kuningan,
ya maklumlah namanya jugo beras murah. Tapi
setidaknya dengan adonya raskin ini bisa sedikit
membantu kito. Dalam sebulan kita mendapatkan
10 Kg beras, untuk 10 kg beras itu sendiri
sebenarnya belum memcukupi kebutuhan dalam
sebulan, tapi dengan adanya bantuan tersebut
setidak bisa mengurangi beban pengeluaran.
Dengan
adanya
Raskin
ini
sedikit
membantu,karna kita membeli dengan harga
yang murah. Setiap bulannya kita dikasih 10 Kg
beras, tapi yang enggak enaknya kadang-kadang
kita mendapat beras yang idak bagus, pernah jugo
berasnya berkutu, ado jugo beras kalau di masak
nasinya keras. Kalau kita enggak ambil sayang
mbak, mumpung harganya murah jugo, ya
walaupun berasnya kadang-kadang idak elok

(Aparat Desa)

2

Apakah beras Raskin
yang
disubsidikan
pemerintah
cukup
untuk
memenuhi
kebutuhan
keluarga
bapak/ibu?

3

Apakah beras Raskin
dapat
mengurangi
beban
pengeluaran
keluarga
bapak/ibu?
Terutama
beban
pangan pokok.

Daftar Wawancara Indikator 6 T
“Tepat Sasaran, Jumlah, Kualitas, Waktu, Harga, dan Tepat
Administrasi”
No
1

2

3

4

Pertanyaan

Jawaban

Siapa saja yang berhak Kalau data sih sudah turun dari pusat, berapo
menerima
bantuan jatahnyo siapo saja orang yang mendapatnya.
Raskin ini?
Kita mengelola data dari pusat dan kito
informasinya kita dapatkan
dari ketua RT
(Aparat Desa)
masing-masing dan setelah di data di setiap RT
ada berapa jumlahnya. Dan apabila suatu hari
ditemukan ketidak sesuaian yang seharusnya
menerimo, maka kita adakan musyawarah dan
akan diganti siapa yang lebih berhak. Misalkan si
“A” yang mendapatkan dan ternyata si “A” ini
masih mampu, sedangkan si “B” tidak, maka
akan kita alihkan ke yang “B”.
Berapa Jumlah Raskin Untuk jumlah beras yang kita dapat yaitu 10
yang deterima oleh Kg/bulannya.
bapak/ibu
dalam
sebulannya?
Menurut
bapak/ibu 4. Untuk kuliatas beras itu sendiri kita
kualitas Raskin layak
tergantung keberuntungan masing-masing
untuk di konsumsi?
warga, terkadang dapat yang bagus, kadangkadang juga berasnya berkutu, kalau dimasak
nasinya berwarna kuning dan berbau, ya
namanya juga beras murah, kalau kita dapat
beras yang dak bagus biasanya sih kita
campur dengan beras yang kita beli di toko,
kita mencapurnya supaya mengurangi bau
dari nasi setlah dimasak.
5. Kalau kualitasnya kurang bagus, terkadang
kito dapat beras yang dak bagus seperti
berkutu, berasnya pecah-pecah, pas dimasak
nasinya berwarna kuning-kekuningan bahkan
berbau lagi.
Apakah
masyarakat Kalau untuk waktu pembagian Raskin itu sendiri
yang
menerima tidaklah menentu, kadang sebulan sekali, dua
Bantuan Beras Raskin bulan sekali, bahkan ada yang sampai tiga bulan
ini sebulan sekali?
sekali, itu semua tergantung dari pusatnya. Dan
ketika beras itu keluar, dari pihak kita langsung
(Aparat Desa)
menghubungi ketua Rt masing-masing, setelah itu
ketua RTnya menghubungi/memberitahukan ke
masyarakat bahwa beras sudah keluar.
Apakah
bapak/ibu Beras itu keluar dak sebulan sekali kadang-

5

6

menerima beras Raskin kadang dua bulan sekali. Karena keterlambatan
sebulan sekali?
pembagian Raskin itu sering kali membuat kami
kecewa, dimana kami berharap banyak terhadap
pembagian beras miskin ini, agar dapat
membantu meringankan biaya hidup keluarga
kami.
Apakah
bapak/ibu Berdasarkan hasil wawancara di lapangan
membeli beras Raskin menunjukkan bahwa masyarakat penerima
dengan
harga
Rp. manfaat bantuan dari Raskin menyatakan bahwa
1.600/Kg
setiap mereka membeli beras dengan harga yang sama
bulannya?
setiap tahunnya yaitu Rp.2.000/KG. Menurut
sebagian masyarakat harga raskin yang mereka
terima tidak seharga Rp.1.600 adalah untuk
membantu biaya pengangkutan ketika beras
Raskin di bawa ke titik bagi. Namun masyarakat
tidak pernah keberatan untuk membantu biaya
yang dikeluarkan lebih dari harga yang
semestinya.
Apakah
ada Berdasarkan hasil wawancara di lapangan,
persyaratan-persyaratan informan mengatakaan tidak ada persyaratanyang harus di penuhi persyaratan yang harus dipenuhi dalam
dalam
menerima penerimaan raskin. Menurut bapak Achmad
Raskin?
Solihin selaku Kasi Kesejahteraan kita mendata
masyarakat yang berhak menerima bantuan itu
berdasarkan data dari Masing-masing RT, dan
yang menerima banttuan tersebut haruslah benerbenar warga Desa Kasang Kota Karang.

Daftar Wawancara dengan Aparat Desa
Dengan Prinsip Transparansi
Daftar Pertanyaan

Jawaban

1

Apakah di desa ini
pernah
mengadakan
sosialisasi
mengenai
program Raskin?

Secara khusus mengundang untuk mengadakan
sosialisasi itu tidak, tapi kita ada arisan, atau
perkumpulan-perkumpulan yang lain dalam suatu
acara itu kita ada kesempatan untuk bicara
mengenai program Raskin ini.

2

Apakah ada akses
informasi kepada RTSPM
yang
harus
diketahui
tentang
bantuan ini?

Untuk akses informasi, itu gak ada. Untuk tanda
terima pengambilan beras itu hanya dalam bentuk
pembukuan saja, kita tidak memiliki akses
informasi dalam bentuk papan pengumuman, kan
sudah tau siapo-siapo saja yang nerimo dan
berapa Kilo (Kg) beras yang di terimo.

No

3

Apakah
masyarakat
memperoleh informasi
yang cukup mengenai
program Raskin?

Kalau akses informasi itu sendiri, ketika beras itu
datang kita langsung menghubungi ketua RT
masing-masing, nanti ketua RTnyalah yang
menghubungi masyarakat yang nerima Raskin,
kalau terjadi salah sasaran dalam penerima
Raskin ini, maka kita akan mengadakan
musyawarah dan kita akan menjelaskan bahwa
data si “A” akan kita alihkan ke si “B” kerana si
“A” sudah cukup mampu, karna tujuan dari
raskin itu sendiri ialah untuk
membantu
masyarakat yang kurang mampu dalam masalah
pangan.

Daftar Wawancara dengan Masyarakat Penerima Raskin
Dengan Prinsip Transpransi
No
Daftar Pertanyaan
Jawaban
1
Apakah di desa ini Kalau mengadakan sosialisasi gak ada, karna kita
pernah
mengadakan cuma di data aja bahwa kita akan mendapatkan
sosialisasi
mengenai program bantuan beras murah (Raskin)
program Raskin?

2

3

(Aparat Desa)
Apakah
bapak/ibu
memperoleh informasi
yang cukup mengenai
bantuan ini?

Bagaimana
tingkat
keterbukaan
aparat
desa mengenai program
Raskin ini?

Informasi yang cukup itu sepertinya enggak, karena
waktu itu pak RT datang, dan menjelaskan bahwa
kami mendapatkan bantuan bersa murah dan dia
bilang tidak semua warga mendapatkan bantuan ini,
karena bantuan ini khusus untuk keluarga yang
kurang mampu. Dan setiap bulannya kita
mendapatan beras 10 Kg
Kalau untuk masalah Raskin ini, sepertinya
kurang, karena seringkali kita temukan
kejanggalan-kejanggalan seperti beras yang
kurang bagus, dan waktu pembagiannya tidak
menentu. Kita sudah pernah menanyakankan
kenapa bisa begitu dan mereka hanya menjawab
bahwa mereka hanya menjalankannya saja, dan
tidak tahu dengan masalah-masalah itu,

Daftar Wawancara dengan Aparat Desa
Prinsip Akuntabilitas
No
Daftar Pertanyaan
1
Apakah
ada
bukti
pertanggungjawaban
dalam
pengelolaan
raskin ini?

Jawaban
Kalau jatahnya tetap 44 orang, dan ketika beras
itu keluar kito ado bukti pertanggungjawabannya
Siapo saja yang nerimo beras dan berapa KG
beras yang diterimo setiap bulannya dalam
bentuk pembukuan saja.

Daftar Wawancara dengan Aparat Desa
Prinsisp Partisipasi
No
Daftar Pertanyaan
1
Apakah
masyarakat
ikut dilibatkan dalam
setiap
pengambilan
keputusan
mengenai
program Raskin ini?

Jawaban
Melibatkan secara sepenuhnya itu tidak, karena
kita melibatkan masyarakat ketika program
Raskin itu salah sasaran maka kita akan
melakukan musyawarah dengan masyarakat desa.
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