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ABSTRAK 

Tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengevaluasi program beras miskin 

(raskin) di Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 

Tahun 2014. Berdasarkan latar belakang diadakannya penelitian karena 

Kemiskinan masih sering di hubungkan dengan keterbelakangan dan 

ketertinggalan. Disamping itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah 

sosial yang amat serius. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat  

terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya 

sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah 

dengan di rencanakan oleh Pemerintah yaitu Program Penyaluran Beras Miskin 

Untuk Keluarga Miskin (Raskin). Program beras miskin adalah program bantuan 

beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatana rendah dan merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari program ketahanan pangan. Satu program 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang di 

selenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada 

rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). 

 Metode penelitian yang digunakan ini bersifat diskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari  Kota 

Tanjungpinang Dikarenakan Kelurahan Sungai Jang penerima Terbanyak 

Menurut data setelah di verifikasi APBD (anggaran pendapatan dan belanja 

daerah) menurut dinas sosial dan tenaga kerja. Penarikan dalam sampel ini yang di 

pakai oleh peneliti adalah purposive sampling yang dimana purposive sampling 

adalah bagian dari non probality sampling. Sebagai mana peneliti mengambil  

sampel sebanyak 41 orang dari populasi 398 orang.  

Dalam penelitian ini penulis mengukur evaluasi dari 3 dimensi yang di 

kemukakan oleh  Arikunto menyatakan bahwa unsur dalam pelaksanaan evaluasi 

terbagi 3 yaitu (a) adanya masukan atau input (b) proses transformasi dari 

program dan (c) hasil dan output program tersebut. Kesimpulan  secara umum dari 

peneliti dimensi masukan (input) dengan indikatornya sumber daya manusia 

dalam pelaksanaan pendistibusian beras miskin (raskin) sudah membaik, 

penyampaian program dalam rangka pelaksanaan program, dan penyampaian 

dalam rangka pelaksanaan responden berpendapat sudah membaik, untuk dimensi 

aktivitas (proses) dengan indikator ketepatan waktu, tepat sasaran,ketepatan 

kualitas responden pun berpendapat masih belum optimal , dari dimensi hasil dari 

program (output)  dengan indikator meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat miskin timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap program dari 

pemerintah responden mengatakan belum bisa di katakan dapat meningkat kan 

kesejahteraan dan masyarakat belum seutuhnya mempercayai bantuan dari 

pemerintah. Dalam hal ini sebaikanya mesti harus lebih meningkatkan 

pengawasan dalam distribusi baik kualitas beras maupun pendataan serta 

komunikasi informasi yg lebih baik lagi dalam berkoordinasi dan agar lebig 

mengoptimalkan lagi program bantuan beras miskin tersebut. 

Kata kunci : evaluasi, program, beras, miskin 
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ABSTRACT 

The purpose of the author’s research is to evalute the program’s poor rice 

in Kelurahan Sungai Jang Bukit bestari Subdistrict town Tanjungpinang 2014. 

Based on research conducted in the backround because poverty still often connect 

with underdevelopment and failed.  In addition poverty is also one of the most 

serious social problems. In the case the government hope the public can  be 

encourage to be able to penetrate the poverty trap that has been attached to him 

so as to reduce the number of. One of them is with in the stipulated by the 

government , namely the distribution of rice to poor program for families. Poor 

rice is subsidized rice3 assistance program for low income communities and are 

parcel of the food security program. A program of poverty reduction and sosicial 

protection in the field of food by the central government in the form of subsidized 

maihn assistance to low incom households (poor and vulnerable households are 

poor).  

The research method used is qualitative diskriptif. This research was done 

at the Kelurahan Sungai Jang  Bukit Bestari subdistrict town tanjungpinang, 

because Kelurahan Sungai Jang most receipents according to data after 

verification in budgets (budget reveneus and shoping areas) according to the 

department of social and labor. Withdrawal in this sample who used by 

researchers is the purposive sampling which purposive sampling is part of the non 

probality sampling. As researchers took samples as many as 41 people of 398 

people. 

 In the study the authors measure the evaluation expressed by Arikunto 

states that elements in the implementation of the evaluation is dividied into 3 

dimensi namely (a) the existence of feedback (b) tranformasion of the program 

and (c) the results of the output of the program. Conclusions in the general from 

researcher input dimensions (input) and charge indicator will human resources in 

the implementation of the poor is improving rice distribution, poor rice program 

delivery in the program implementation, and delevery within the framework of the 

implemetation of the responden argues is improving. For dimensions of activities 

(prosses) and indicators of timeliness, quality, accuracy, and right on target no 

matter the respondent argues is still not optimal, program (output) with the 

indicator increases the well being and prosperity of the incidence of poor public 

confidence towards the progran of goverment respondents say cannot yet say can 

improve welfare and the community has not yet fully trust the help fro, the 

government. In this case we recommend than you must have to furher improve 

supervision in the distribution of good quality rice as well as logging as well at 

berrer communication and coordinate more in to better oprimize the longer the 

poor rice assistance program. 

 

 

Keywords : evaluation, program, rice, poor 
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EVALUASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN 

SUNGAI JANG KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA 

TANJUNGPINANG  TAHUN 2014 

 

A. Latar belakang  

Kemiskinan masih sering dihubungkan dengan keterbelakangan 

dan ketertinggalan. Di samping itu kemiskinan juga merupakan salah satu 

masalah sosial yang amat serius. Untuk mencari solusi yang relevan dalam 

memecahkan masalah kemiskinan, perlu dipahami penyebab kemiskinan. 

Peran pemerintah sangatlah penting untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin. Peran pemerintah sangatlah berepengaruh terhadap 

perubahan kesejahteraan masyarakat. Pada saat ini Indonesia masih sangat 

mengalami kerawanan pangan yang dimana masalah ini menjadi perhatian 

nasional yang harus di tindak lanjuti.Penanganan ini harus di tindak lanjuti 

oleh berbagai pihak yang dimana setiap sektor harus bisa membantu dan 

berperan agar terciptanya kesejahteraan pada masyarakat tersebut. 

Data RTS (rumah tangga sasaran) di Tanjungpinang melalui Data 

setelah diverifikasi APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) ini 

meliputi 4  (empat) Kecamatan dan 18 (delapan belas) Kelurahan yang di 

mana Kecamatan Tanjungpinang Kota terdapat 150 RTS ( rumah Tangga 

sasaran) terdiri dari kelurahan Tanjungpinang Kota sebanyak 0 RTS , 

Kelurahan Penyengat sebanyak 21 RTS, Kelurahan Kampung Bugis 

sebanyak 0 RTS (rumah tangga sasaran), dan Kelurahan Senggarang 
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sebanyak 129 RTS. Di Kecamatan Tanjungpinang Timur terdapat 359 

RTS (rumah Tnangga Sasaran) yang terdiri dari Kelurahan Batu 9 

sebanyak 82 RTS ,Kelurahan Air Raja sebanyak 23 RTS, Kelurahan 

Melayu Kota Piring sebanyak 88 RTS, Kelurahan Pinang Kencana 

sebanyak 96 RTS, Kelurahan Kampung Bulang sebanyak 70 RTS. 

Sedangkan di Kecamatan Bukit Bestari Terdapat 1.152 RTS (rumah 

Tangga sasaran) yang terdiri dari Kelurahan Dompak sebanyak 190 RTS, 

Kelurahan Sungai Jang 327 RTS, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti sebanyak 

159 RTS, Kelurahan Tanjungpinang Timur sebanyak 179 RTS, Kelurahan 

Tanjung Unggat sebanyak 297 RTS. Dan di Kecamatan Tanjungpinang 

Barat tedapat 406 RTS (rumah tangga sasaran) yang terdiri dari Kelurahan 

Tanjungpinang Barat sebanyak 98 RTS, Kelurahan Kampung Baru 

sebanyak 97, Kelurahan Kamboja sebanyak 112 RTS, Kelurahan Bukit 

Cermin sebanyak 99 RTS. 

 Pada Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari, penyaluran 

program bersubsidi beras miskin (raskin) dibagikan kepada 327 (tiga ratus 

dua puluh tujuh) keluarga atau rumah tangga miskin yang dimana 

masyarakat penerima manfaat tersebut merupakan biaya dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Kota Tanjungpinang. Pendistribusian 

beras bersubsidi sebanyak 180kg/kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 

kg/RTS/Bulan dengan harga tebus Rp.1.600,00/kg netto di titik distribusi. 
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B. Perumusan masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya,Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian 

ini kedalam perumusan masalahsebagai berikut: “Mengevaluasi  program beras 

miskin diKelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang tahun 2014 ?” 

C. Tujuan dan kegunaan 

a. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengevaluasi Program Beras Miskin diKelurahan Sungai Jang Kecamatan 

Bukit Bestari KotaTanjungpinang tahun 2014 

b. Kegunaan penelitian  

kegunaan dari penelitian ini diharapkan agar dapat : 

a) Menjadi referensi serta masukan dalam upaya pengembangan terutama dalam 

pemecahan masalah dalam penyaluran subsidi program beras miskin (raskin) 

di Kelurahan Sungai Jang. 

b) Sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari khususnya dalam bidang 

administrasi negara.  



7 
 

c) Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan dan informasi bagi 

perkembangan ilmu administrasi Negara khususnya dalam hal evaluasi 

program beras miskin 

d) Sebagai referensi ataupun acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian 

terhadap permasalahan yang sama.dalam upaya meningkatkan pelaksanaan 

program beras miskin (raskin). 

D. Konsep teoritis 

1. Evaluasi 

Evaluasi memberi informasi yang valid yang dimana dapat dipercaya 

mengenai kinerja dari kebijakan, yaitu bagaimana dan seberapa jauh  kebutuhan, 

nilai dan kesempatan yang bisa dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi yaitu 

suatu proses atau rangkaian kegiatan pengukuran dan perbandingan pada hasil 

kegiatan dan program kerja yang telah dicapai dengan target yang direncanakan 

atau ditetapkan yang khususnya dalam hal ini berkaitan dengan program beras 

miskin (raskin) di Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang. 

Gambaran dari evaluasi program beras miskin (raskin) dalam hal ini adalah 

menurut Wirawan (2012:7) bahwa “ evaluasi adalah (1) proses mengumpulkan 

dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, (2) menilai dengan standart 

evaluasi dan (3) hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai 

objek evaluasi 

 

2. Program 

Menurut Hasibuan (2001:100) menyatakan “program adalah suatu rencana 

konkrit. Disebut rencana konkrit karena dalam program sudah tercantum baik itu 

sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggarannya. Jadi program juga 

merupakan usaha-usaha untuk mengektifikan rangkaian rangkaian tindakan yang 

harus dilaksanakan menurut bidang masing-masing. 
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Program menurut Hasibuan (2006:72) yang mengatakann bahwa  definisi 

program yaitu “program adalah suatu jenis rencana yang konkret karena 

didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran dan 

waktu pelaksanaannya”. 

Menurut Arikunto (2010:18) berpendapat bahwa: 

“Evaluasi program adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan 

suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektivitas masing-

masing komponen”. Sedangkan menurut Cronbach (1963) dan sttufflebeam 

(1971) dalam Arikunto (2010:5) mengemukakan bahwa “evaluasi program 

adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambilan 

keputusan”. 

 

D. Konsep operasional dan Pengukuran 

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran terhadap ruang lingkup 

dari penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan penelitian hanya kepada 

evaluasi program sebagai variabel penelitian. Konsep operasional adalah 

penjabaran lebih lanjut mengenai gejala yang diteliti dan dikelompokan dalam 

variabel penelitian.  Konsep operasional juga dapat dikatakan sebagai penjabaran 

lebih lanjut mengenai gejala yang diteliti dan dikelompokkan dalam variabel 

penelitian.  

Evaluasi sebagai variabel, diukur dengan indikator-indikator Menurut 

Arikunto sebagai berikut : 
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1. Informasi mengenai objek evaluasi 

Sumber daya yang diperlukan  untuk mengimplementasikan kegiatan yang 

dibutuhkan oleh pihak Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang dalam pelaksanaan program beras miskin, baik itu sumber daya 

manusia, maupun pelaksanaan dan pengawasannya. Adapun pengukurannya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a. Sumber daya  

1) Sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan program 

beras miskin. 

2) Ketersediaan bahan pangan untuk pelaksanaan program, yaitu beras 

jatah bagi penerima yang layak 

b. Penyampaian program dalam rangka pelaksanaan program 

c. Adanya aturan atau metode kerja yang baku dalam pelaksanaan program, 

misalnya prosedur pelaksanaan program. 

2. Standart evaluasi 

Yaitu langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak pelaksana 

yaitu Kelurahan Sungai Jang kepada masyarakat penerima program beras miskin 

(raskin). Adapun pengukurannya dapat dilihat yaitu : 

a. Waktu pelaksanaan program beras miskin (raskin), yang dimaksud ialah 

ketepatan waktu pembagiaan atau penyaluran beras miskin kepada rumah 

tangga sasaran penerima sesuai dengan waktunya, seperti pemberitahuan 

yang tepat saat pendistribuasian beras  miskin, para penerima manfaat  
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dapat dengan mudah dan sesegera mungkin menerima informasi 

pengambilan. 

b. Tepat sasaran, untuk mengetahui ketepatan sasaran pendistribusian beras 

miskin hendaknya  pengawas dapat melakukan pendataan dan melakukan 

pengecekan terhadap masyarakat penerima manfaat beras miskin dengan 

mensurvei langsung agar tidak terjadinya kesalahan hingga yang 

mendapatkan penerima beras miskin (raskin) adalah orang yang tepat 

dalam sasaran penerima manfaat. 

c. Kualitas dari beras miskin  (raskin),kualitas beras sesuai dari badan usaha 

logistik (bulog). Sehingga terpenuhinya kepuasan masyarakat penerima 

manfaat beras miskin (raskin) dan menimbulkan kesejahteraan terhadap 

penerima manfaat sehingga terciptanya kepercayaan terhadap bantuan 

subsidi yang dilaksanakan pemerintah. 

3. Hasil Objek Evaluasi  

Yaitu manfaat dan kegunaan masing-masing yang diperoleh penerima manfaat 

beras miskin (raskin) Di Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang. Adapun pengukurannya dapat dilihat, yaitu : 

a. Meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat miskin di 

Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. 

b. Timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap program dari pemerintah. 
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E. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Metode penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif kualitatif, karena 

tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa 

adanyamengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. 

Variabel penelitian yang biasanya merupakan variabel mandiri atau tunggal. 

2.  Lokasi penelitian 

Peneliti memandang ada ketertarikan pada masalah yang akan di teliti ini 

mengingat kesejahteraan masyarakat ialah suatu kesuksesan bangsa.Adapun 

lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang. Adapun alasan dasar mengambil penelitiandi Kelurahan 

Sungai Jang ialah karena mengingat Kelurahan Sungai Jang juga sangat 

berperan penting dalam menyalurkan beras miskin terhadap masyarakat yang 

dimana  sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah ada yang mengangkat 

evaluasi program beras miskin pada Kelurahan Sungai Jang dan juga 

Kelurahan Sungai Jang adalah Penerima beras miskin (raskin) terbanyak 

menurut data setelah di verifikasi APBD (anggaran pendapatan dan belanja 

daerah) menurut dinas sosial dan tenaga kerja. Sehingga peneliti ingin meneliti 

apakah sudah tepat sasaran penyaluran dalam pendistribusian beras raskin 

tersebut.  
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3.  Jenis dan sumber data 

Untuk memperoleh data yang di kumpulakan oleh peneliti, maka 

peneliti menggunakan jenis data sebagai berikut: 

a) Data primer  

b) Data skunder  

4. Populasi dan sampel 

a) Populasi  

Menurut Sugiyono (2011:90) “populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas karateristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di 

tarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah 1 (satu) 

petugas bidang pelayanan dan kesejahteraan sosial di Kelurahan Sungai 

Jang, 60 (enam puluh) Rukun tetangga (RT), 10 (sepuluh) Rukun warga 

(RW),327 ( tiga ratus dua puluh tujuh) masyarakat penerima bantuan 

program beras miskin berdasarkan APBD kota Tanjungpinang.Dalam hal 

ini yang menjadi populasi berjumlah 398 (tiga ratus sembilan puluh 

delapan) 

b) Sampel  

Menurut Sugiyono (2013:91) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan 

penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat 

menggunakan sample yang diambil dari populasi itu dan apa yang 



13 
 

dipelajari dari sample itu, kesimpulan akan diberlakukan untuk populasi, 

untuk itu sample yang di ambil dari populasi harus betul-betul mewakili 

(representative). 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan yang digunakan adalah 

nonprobality sampling. Yang dimana nonprobality sampling adalah 

pengambilan sample yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sample.  

5.  Teknik dan alat pengumpulan data 

Tahapan yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah adalah 

menyusun alat ukur (instrument) penelitian atau alat pengumpulan data 

penelitian sebagai pedoman untuk mengukur variable penelitian. Teknik 

dalam pengumpulan data untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) observasi 

b) Wawancara  

c) Dokumentasi  

6. Teknik analisis data  

Analisa adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih 

mudah di interpestasikan. Langkah-langkah analisa yang dilakukan adalah 

adalah menelaah semua data yang tersedia dari berbagai sumber, reduksi, 

data yang dilakukan dengan membuat abstraksi, menusun kedalam satuan-

satuan pengkatagorian dan sambil membuat koding, mengadakan 

pemeriksaan keabsahan data dan penafsiran data secara deskriptif. 
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F. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Masukan (input) 

Adapun pengukuran indikatornya dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Sumber daya manusia yang memadai untuk pelaksanaan program 

beras miskin(raskin) 

Dari hasil yang di dapat peneliti dengan mengobservasi hasil wawancara 

terhadap responden dapat di simpulkan bahwa pada indikator Sumber daya 

manusia yang memadai untuk pelaksanaan program beras miskin (raskin) 

di kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, 

di katakan sudah bisa dikatakan membaik  atau sudah memadai pada saat 

pelaksanaannya pendistribusian beras miskin (raskin). Hal ini di perkuat 

Oleh pendapat Tempe dalam Umar (2004:21) “ ciri-ciri sumber daya 

manusia yang produktif adalah cerdas dan dapat belajar dengan relativ 

cepat, kompeten secara profesional, kreatif dan inovatif, memahami 

pekerjaan belajar dengan cerdik, menggunakan logika, efesiensi, tidak 

mudah macet dalam pekerjaan, selalu mencari perbaikan-perbaikan, tetapi 

tahun kapan harus berhenti, dianggap bernilai oleh atasannya, memiliki 

catatan prestasi  yang baik, selalu meningkatkan diri”. 

b. Penyampaian program dalam rangka pelaksanaan program. 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti  di lapangan 

berdasarkan jawaban-jawaban responden melalui wawancara, penulis 

menyimpulakan  bahwa penyampaian program beras miskin (raskin) yang 

dilakukan oleh pihak kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari 
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masih kurang efektif di karenakan kurang nya sosialisasi sehingga dapat 

menyebabkan kurangnya informasi dan dapat terajadinya diskomunikasi 

terhadap penerima beras miskin (raskin). Alangkah baiknya jika pihak 

kelurahan Sungai Jang  berkomunikasi dan mensosialisasikannya sesuai 

dengan kebijakan dari kementrian bidan kesejahtraan rakyat republik 

Indonesia yang terdapat pada pedoman umum (pedum) penyaluran raskin 

(2015:56) yang menyatakan bahwa : 

“Strategi komunikasi adalah pendekatan secara keseluruhan yang di 

terapkan dalam menyosialisasikan program beras  miskin (raskin) kepada 

berbagai khalayak sasaran terkait. Komunikasi dan sosialisasi program 

beras miskin (raskin) di laksanakan oleh tim koordinasi beras miskin 

(raskin secara berjenjang dan memerlukan perencanaan bersama antar K/L 

dan SKPD anggota tim koordinasi beras miskin (raskin) serta kerja sama 

dalam pelaksanaannya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan 

bersinergi.” 

 

c. Prosedur pelaksanaan program  

 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti  di lapangan 

berdasarkan jawaban-jawaban responden melalui wawancara, penulis 

menyimpulakan  bahwa mengenai prosedur dalam pelaksanaan penyaluran 

program beras miskin (raskin) tata cara yang harus di ikuti dan 

dilaksanakan mulai dasar hukum, tujuan dan fungsi  program beras miskin 

(raskin) di kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari di rasakan 

sudah membaik dan sudah mengikuti prosedur yang sudah d tetapkan dan 

tidak mempersulit penerima beras miskin untuk mendapatkan hak nya . 

2. Aktivitas (proses)  

Yaitu langkah-langkah atau tahap-tahap yang dilakukan oleh pihak 

pelaksana yaitu Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari kepada 
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masyarakat penerima beras miskin (raskin). Adapun pengukurannya dapat 

di lihat yaitu : 

a. Ketepatan Waktu 

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan peneliti  di lapangan 

berdasarkan jawaban-jawaban responden melalui wawancara , penulis 

menyimpulakan  bahwa waktu penerimaan beras  miskin (raskin) masih 

kurang baik , di karenakan memang tidak ada ketetapan untuk  melakukan  

pendistribusian beras miskin (raskin), dan pihak kelurahan pun masih 

mengalami kesulitan dalam manajemen waktu penyelenggaraan di 

karenakan harus menunggu anggaran yang berlaku. Kemudian jika menilai 

dari waktu datang dan pembagian beras miskin (raskin) dengan waktu 

beras yang akan habis dengan cepat, tidak semua bisa di samakan 

kebutuhan pangan setiap keluarga yang sangat membutuhkann beras 

miskin (Raskin) tersebut. 

b. Tepat sasaran  

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti diatas mengenai 

ketepatan sasaran penerima beras miskin  (raskin), penulis menyimpulkan 

bahwa pendataan masyarakat sebagai penerima manfaat beras miskin 

(raskin) belum tepat sasaran penerimanya dikarenakan dengan pendataan 

yang sangat jarang dilakukan dan kurang nya koordinasi terhadap RT 

(rukun Tetangga) dan Rw (rukun warga) dari pihak Kelurahan Sungai Jang 

Kecamatan Bukit Bestari dalam mendata masyarakat miskin sebagai 

penerima manfaat beras miskin (raskin) dan pihak kelurahan biasanya 
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hanya mengandalkan data dari BPS (badan pusat statistik) saja.untuk 

menentukan penerima raskin agar tepat sasaran Alangkah baiknya jika 

pihak kelurahan menggunakan ketetentuan dari Pedoman Umum (pedum) 

raskin untuk perubahan penerima manfaat (2015:30-31) “RTS raskin yang 

kepala rumah tangga nya sudah meninggal maka rumah tangga tersebut 

tetap memperoleh haknya. Raskin di berikan kepada Pasangan Kepala 

Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa 

mengubah nama”. (2015:31) “ bagi RTS raskin tunggal yang sudah 

meninggal, pindah alamat keluar desa/ kelurahan/ pemerintah setingkat 

atau yang di nilai tidak layak sebagai penerima raskin, maka di gantikan 

oleh rumah tangga lain yang di nilai layak melalu proses musyawarah desa 

dan musyawarah kelurahan”, dan juga yang tertera pada pedoman umum 

(pedum ) raski (2015:31) “Rumah tangga yang layak untuk menggantikan 

RTS di atas adalah diprioritaskan kepada rumah tangga lebih besar terdiri 

dari: balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, 

kondisi rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan tidak 

tetap”. 

c. Ketepatan kualitas    

Dari hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara 

berdasarkan hasil jawaban-jawaban dari responden  mengenai ketepatan 

kualitas dalam penyaluran penerima manfaat beras miskin (Raskin) 

penulis menyimpulkan bahwa kualitas beras miskin (raskin) yang 

disalurkan kepada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran masih 
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kurang baik seperti beras yang berbau,sedikit kekuning-kuningan dan 

sedikit patah-patah namun masih bisa di konsumsi. Hal ini bisa terjadi 

dikarenakan kurang nya ketelitian atau tidak di periksa oleh petugas 

beras miskin (raskin) di Kelurahan Sungai Jang pada saat proses 

pendistribusian dilaksanakan dari gudang Perum BULOG  ke Kelurahan. 

Pada mekanisme yang tertera pada pedoman umum (pedum) raskin 

pelaksanaan distribusi raskin desa/kelurahan/pemerintah setempat 

(2015:21) “pelaksana distribusi mempunyai tugas pemeriksaan dan 

penerimaan/penolakan raskin dari perum bulog.Maka petugas yang 

memeriksa dan menerima/ menolah raskin di atur dalam petunjuk teknis 

(Juknis). 

3. Hasil dari program (Output) 

 Yaitu manfaat dan kegunaan masing-masing yang diperoleh menerima 

manfaat beras miskin (raskin) di Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit 

Bestari. Adapun pengukuran  indikatornya dapat dilihat sebagai berikut : 

a. Meningkatnya kesejahteraaan dan kemakmuran masyarakat miskin 

di Kelurahan Sungai Jang 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat miskin atau rumah tangga 

sasaran manfaat beras miskin (raskin) dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan melalui program beras miskin (raskin) maka penulis 

menyimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat belum 

dapat dikatakan sejahtera dan makmur  jika di lihat dari kualitas beras nya. 
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Namun dengan adanya subsidi beras miskin yang diberikan kepada 

masyarakat sudah hampir cukup membantu kebutuhan pangan masyarakat 

miskin untuk pengeluaran sehari-hari , namun hal nya untuk kualits beras 

perlu di upayakan untuk mengoptimalkan lagi. 

b. Timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap program dari 

pemerintah  

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan oleh peneiliti  mengenai 

kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi beras miskin (raskin) 

dari pemerintah yang ada di Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit 

Bestari. Maka penulis menimpulkan bahwa kepercayaan masyarakat 

terhadap bantuan dari pemerintah bisa di katakan belum mempercayai  

bantuan program dari pemerintah di karenakan berbagai hal namun 

setidaknya dapat mengurangi beban dan sedikit terbantu dengan bantuan 

beras subsidi ini. 

G. PENUTUP 

1. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti 

melalui wawancara mengenai “evaluasi beras miskin (raskin) di Kelurahan 

Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari  Kota Tanjungpinang Tahun 2014” 

maka peneliti mendapatkan hasil analisa terhadap beberapa indikator. Maka 

kesimpulan yang dapat di tarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Informasi mengenai objek evaluasi, dilihat dari indikator (a)  sumber 

daya manusia  dalam pelaksanaan pendistribusian beras miskin (raskin) di 
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Kelurahan Sungai jang sudah lebih memadai.  Untuk indikator (b)  

Penyampaian program dalam rangka pelaksanaan programmasih kurang 

efektif di karenakan kurang nya sosialisasi. Dan pada indikator (c) 

Prosedur pelaksanaan programdi rasakan sudah membaik dan sudah 

mengikuti prosedur yang sudah di tetapkan dan tidak mempersulit 

penerima beras miskin untuk mendapatkan haknya. 

2. Standart evaluasidilihat dari indikator  (a) Ketepatan Waktu masih belum 

tepat waktu , di karenakan memang tidak ada ketetapan untuk  melakukan  

pendistribusian beras miskin (raskin), dan pihak kelurahan pun masih 

mengalami kesulitan dalam manajemen waktu penyelenggaraan di 

karenakan harus menunggu anggaran yang berlaku. Pada indikator (b) 

tepat sasaran masih belum tepat sasaran penerimanya dikarenakan dengan 

pendataan yang sangat jarang dilakukan dan kurang nya koordinasi 

terhadap RT (rukun Tetangga) dan Rw (rukun warga) dari pihak 

Kelurahan Sungai Jang Kecamatan Bukit Bestari dalam mendata 

masyarakat miskin sebagai penerima manfaat beras miskin (raskin) dan 

pihak kelurahan biasanya hanya mengandalkan data dari BPS (badan pusat 

statistik) saja. Namun pada indikator (c) ketepatan kualitas masih tidak 

optimal seperti beras yang berbau,sedikit kekuning-kuningan dan sedikit 

patah-patah namun masih bisa di konsumsi. Hal ini bisa terjadi 

dikarenakan kurang nya ketelitian atau tidak di periksa oleh petugas beras 

miskin (raskin) di Kelurahan Sungai Jang pada saat proses pendistribusian 

dilaksanakan dari gudang Perum BULOG  ke Kelurahan. 
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3. Hasil objek evaluasisetelah di telaah dari indikator (a) Meningkatnya 

kesejahteraaan dan kemakmuran masyarakat miskin di Kelurahan Sungai 

Jangbelum dapat dikatakan sejahtera dan makmur  jika di lihat dari 

kualitas beras nya. Dan jika di lihat dari indikator (b) Timbulnya 

kepercayaan masyarakat terhadap program dari pemerintah du lihatbelum 

mempercayai  bantuan program dari pemerintah di karenakan berbagai hal 

namun setidaknya dapat mengurangi beban dan sedikit terbantu dengan 

bantuan beras subsidi ini. 

2. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini 

mengenai  evaluasi program beras miskin (raskin) di Kelurahan Sungai Jang 

Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang tahun 2014 agar berlangsung 

lebih optimal, maka perlu di perhatikan beberapa hal, seperti : 

1. Untuk aparatur Kelurahan Sungai Jang sebagai penunjang keberhasilan 

penyaluran beras miskin(raskin) melalui sumber daya manusianya di 

harapkan lebih dapat mengoptimalkan lagi pelaksanaan program tersebut, 

dan juga lebih dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik terhadap 

penerima beras miskin (raskin) serta kepada rukun tetangga (RT) dan 

rukun warga (RW). 

2. Serta kepada pihak kelurahan Sungai Jang dapat saling berkoordinasi 

dengan baik kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk 

pendataan agar  mendapatkan data yang akurat sehingga dapat menetapkan  

tujuan ketepatan sasaran dan alangkah lebih bagus kalau sesekali 
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mensurvey langsung hasil laporan dari pihak terkait. Untuk waktunya 

seharusnya ada ketetapan tanggal atau pun bulan yang harus di sediakan,. 

Untuk kualitas beras sebaiknya pihak kelurahan mengecek ulang kualitas 

beras atau meneliti kembali mengikuti Pedoman umum (pedum) raskin. 

3. Di harapkan kepada aparatur Kelurahan Sungai Jang untuk lebih 

mengoptimal kan program bantuan beras miskin (raskin) tersebut agar 

dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap bantuan program dari 

pemerintah dan lebih rutin memberikan pendistribusian beras miskin 

(raskin) untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat  

dalam mengurangi pengeluaran dan memenuhi kebutuhan pangannya. 
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