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BAB IV

GAMBARAN OBJEK

4.1. Profil Desa Ketaon

Kelurahan Ketaon merupakan salah satu kelurahan di kecamatan

Banyudono yang beralamat di Jl. Ketaon tengah RT 14 RW 2 Ketaon ,

Banyudono , Boyolali. Ketaon adalah salah satu kelurahan di kecamatan

Banyudono yang sebagian besar wilayahnya berupa area pertanian.

Komoditi pertanian yang  meliputi Padi , Jagung dan Tembakau

merupakan komoditi pertanian yang paling banyak terdapat.

4.1.1. Profil kependudukan

Jumlah penduduk kelurahan ketaon per tahun 2013

mencapai 4.743 jiwa yang terdiri dari 1.447 KK yaitu jumlah laki

– laki 2.351 orang dan perempuan adalah 2.392 terbagi menjadi 3

RW (Kampung) dan 25 RT. Kepadatan Penduduk : 430.5 ha/jiwa.

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

(per Maret 2013)

Tabel 4. 1Tabel Penduduk

Umur (Tahun) Laki-Laki Perempuan Jumlah

0 – 4 158 153 311
5 – 9 152 205 357
10 – 14 247 190 437
15 – 19 186 183 369
20 – 24 276 245 521
25 – 29 284 335 619
30 – 39 356 352 708
40 – 49 239 191 430
50 – 59 266 170 436
60 keatas 187 368 555
Jumlah 2.351 2.392 4.743
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4.1.2. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan di kelurahan Ketaon sangat dipengaruhi

adanya area pertanian. Sedikit sekali ada pencemaran lingkungan

yang ada. Tanah dan udara sejuk. Adanya irigasi yang terukur dari

pengelola sehingga kelurahan ketaon tidak kekurangan sumber air

bersih.

4.1.3. Pendidikan

Tercatat beberapa anak diluar sekolah yaitu 3%. Namun

proporsinya masih dibawah rata-rata Kecamatan 4%. Beberapa

anak di Ketaon meninggalkan bangku sekolah lebih dini untuk

mencari kerja karena keadaan ekonomi keluarga yang tidak

mencukupi. Dibawah ini akan dijelaskan tentang pedidikan

warga kelurahan Ketaon mulai dari umur 5 Tahun.

Tabel 4. 2 Pendidikan Masyarakat Ketaon

Tingkat Pendidikan Jumlah

Tamat Akademi/Perguruan Tingggi 611

Tamat SLTA 1.463

Tamat SLTP 835

Tamat SD 588

Tidak Tamat SD 376

Belum Tamat SD 418

Tidak Sekolah 141

Jumlah 4.432
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4.1.4. Ekonomi/Kemiskinan

Tingkat kemiskinan warga kelurahan ketaon masih tinggi

yaitu 14 % lebih tinggi dibanding rata-rata Kecamatan 13%.

Penyebab utama kemiskinan adalah kurangnya ketrampilan atau

skill yang dimiliki warga sehingga sulit dalam mencari pekerjaan.

Tabel 4. 3 Tabel Mata Pencaharian (Umur 10 Tahun Keatas)

Jenis Pekerjaan L P Jumlah

Petani 250 44 294
Buruh Tani 101 60 161
PNS 65 35 100
Pedagang Keliling 3 6 9
Montir 5 - 5
Bidan Swasta - 2 2
Perawat Swasta 2 1 3
Pensiunan TNI / POLRI / PNS 71 35 106
TNI 3 - 3
POLRI 3 - 3
Pengusaha Kecil - Menengah 11 13 24
Pengacara 1 1 2
Jasa Pengobatan Alternatif 1 - 1
Dosen Swasta 2 - 2
Seniman / Artis 4 - 4
Karyawan Perusahaan Swasta 117 90 207
Lain – lain - - -

4.1.5. Kesehatan

Kesehatan di kelurahan Ketaon cukuplah baik ,dengan

adanya pelayanan puskesmas bagi masyarakat yang siap sedia

membantu warga desa apabila ada yang menderita penyakit. Akan

tetapi kurangnya penyuluhan terhadap penyakit sangatlah kurang.

Dengan wilayah daerah banyak lahan pertanian sehingga banyak

penyakit yang disebabkan oleh nyamuk yang menyerang warga.
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4.1.6. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi dibawah ini akan menjelaskan

tentang posisi jabatan pegawai desa Ketaon tahun 2013 dan tugas

tugasnya. Struktur organisasi & tata kerja pemerintahan desa

ketaon berdasarkan perdes desa ketaon no. 04 tahun 2011.

Gambar 4. 1Bagan Struktur Organisasi

Tugas masing-masing perangkat desa adalah :

a. Kepala Desa / Kades.

Lurah mempunyai tugas pokok antara lain:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan berdasarkan kebijakan yang

ditetapkan bersama BPD.

2. Mengajukan rancangan peraturan Kelurahan

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan

bersama BPD.
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4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Kelurahan mengnenai

APB Kelurahan untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD

5. Membina kehidupan masyarakat Kelurahan

6. Membina ekonomi Kelurahan

7. Mengordinasikan pembangunan Kelurahan secara partisipatif.

8. Mewakili Kelurahannya didalam dan diluar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan paeraturan

perundang-undangan; dan

9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

perundangundangan

b. Sekretaris Kelurahan / Sekdes

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

 Tugas Pokok

Membantu Kepala Kelurahan dalam mempersiapkan dan

melaksanakan pengelolaan administrasi Kelurahan, mempersiapkan

bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan.

 Fungsi

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk

kelancaran tugas Kepala Kelurahan.

2. Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Kelurahan.

3. Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

4. Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada Kepala Kelurahan;
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c. Kasi Tata Pemerintahan

Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

 Tugas pokok

Membantu Kepala Kelurahan dalam melaksanakan pengelolaan

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan

ketentraman dan ketertiban masyarakat Kelurahan, mempersiapkan bahan

perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk

hukum Kelurahan.

 Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan.

2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Kelurahan dan

keputusan Kepala Kelurahan.

3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan.

4. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Kelurahan.

5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan

masyarakat untuk kelancaran penyelenggaran pemerintahan Kelurahan.

6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang

berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban

masyarakat dan pertahanan sipil.

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala Kelurahan.
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d. Kasi Pembangunan

Kasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

 Tugas Pokok

Membantu Kepala Kelurahan dalam pengelolaan administrasi

pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta Penyiapan bahan

usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

 Fungsi

1. Pelaksanaan kegiaatan administrasi pembangunan.

2. Pengelolaan tugas dalam pembangunan.

3. Melaksanakan tugas lain yang dibaerikan oleh Kepala Kelurahan.

e. Kasi Pemberdayaan Masyarakat / Umum

Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok dan fungsi

antara lain:

 Tugas Pokok

Membantu Kepala Kelurahan dalam melaksanakan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat

dan potensi kelurahan.

 Fungsi

1. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi

masyarakat.

2. Membantu menyalurkan bantuan ekonomi dari pemerintah pusat.

3. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Kelurahan.
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4.2. Pengertian Keluarga Miskin

Indikator Keluarga Sejahtera pada dasarnya berangkat dari pokok

pikiran yang terkandung didalam undang-undang no. 10 Tahun 1992

disertai asumsi bahwa kesejahteraan merupakan variabel komposit yang

terdiri dari berbagai indikator yang spesifik dan operasional. Karena

indikator yang yang dipilih akan digunakan oleh kader di desa, yang pada

umumnya tingkat pendidikannya relatif rendah, untuk mengukur derajat

kesejahteraan para anggotanya dan sekaligus sebagai pegangan untuk

melakukan melakukan intervensi, maka indikator tersebut selain harus

memiliki validitas yang tinggi, juga dirancang sedemikian rupa, sehingga

cukup sederhana dan secara operasional dapat di pahami dan dilakukan

oleh masyarakat di desa.

4.2.1. Dasar Penilaian Keluarga miskin

Dasar penilaian adalah uraian lengkap mengenai

kriteria-kriteria keluarga miskin dengan dasar penilaian tertentu.

Penilaian ini biasanya digunakan suatu tolak ukur tertentu yang

disebut standard. Sebuah standard dapat dianggap sebagai

pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang harus diusahakan, sebuah

model untuk perbandingan, sesuatu alat untuk membandingkan

suatu hal dengan hal lainnya.

4.2.2. Unsur-Unsur Penilaian Keluarga miskin

Keluarga yang digolongkan keluarga miskin harus

memenuhi kriteria yang diajukan pemerintah dari BPS, sehingga

penentuan keluarga miskin bias tepat sasaran.
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Ada 14 kriteria yang dipergunakan untuk menentukan

keluarga/ rumah tangga dikategorikan miskin adalah:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per

orang

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

murahan

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

berkualitas rendah / tembok tanpa diplester

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

rumah tangga lain

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak

terlindung / sungai /air hujan

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar /

arang / minyak tanah

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

seminggu

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas /

poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani

dengan luas lahan 500 m2, buruh tani, nelayan, buruh
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bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya

dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah /

tidak tamat SD/ hanya SD

14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan

minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit,

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

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga

dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.

4.2.3. Metode Penilaian Kelayakan Penentu keluarga miskin

Setelah pengambil keputusan  mengetahui  pengertian,

ruang lingkup, tujuan dan unsur-unsur yang akan dinilai maka

dia juga harus mengetahui skala nilai dan metode penilaian yang

akan dipergunakan dalam penilaian kelayakan penentu keluarga

miskin.
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4.3. Contoh Kasus Penentuan Keluarga Miskin Kelurahan Ketaon

Penentuan keluarga miskin di Kelurahan Ketaon dengan

mekanisme penentuan berdasarkan kriteria keluarga miskin

berdasarkan BPS, yaitu dihitung bobot kemiskinan dari kriteria kondisi

ekonomi keluarga yang nantinya akan menghasilkan penentu apakah

termasuk keluarga miskin atau tidak, dari data keadaan ekonomi tiap

keluarga.

Dimana yang nantinya bisa dijadikan untuk toalk ukur,

keluarga mana sajakah yang berhak untuk memperoleh bantuan-

bantuan keluarga miskin dari program penyaluran dana bantuan dari

Pemerintah pusat.

Berikut merupakan mekamisme sistem yang berjalan dari

penetapan keluarga miskin di Kelurahan Ketaon, Banyudono, Boyolali.

Contoh Study kasus :

1. Mendata keluarga di Kelurahan Ketaon berdasarkan KK

2. Mendata kriteria keadaan ekonomi dari data KK yang ada di

Kelurahan Ketaon.

3. Mencocokkan dan menghitung jumlah kriteria keaadaan ekonomi

dari tiap KK yang sesuai dengan kriteria kemiskinan menurut BPS.

4. Menentukan presentase nilai bobot akhir kriteria keadaan keluarga,

sehingga dapat ditentukan termasuk Keluarga miskin atau tidak.

5. Merekap hasil penentuan keluarga miskin yang telah di proses.



39

Gambar 4. 2 Contoh Data Ekonomi Keluarga

Jumlah bobot diambil dari pengakumulasian variabel kriteria

keadaan ekonomi yang bertuliskan ‘Ya’, dari 14 kriteria keadaan

ekonomi yang ada dikategorikan keluarga miskin jika minimal ada 9

kriteria terpenuhu. Jadi secara perhitungan yaitu bobot standart

keluarga miskin yaitu : 9 / 14 = 0.6428 .

Dari contoh kasus diatas maka yang di kategorikan dalam

keluarga miskin adalah keluarga Yanto karena keluarga tersebut

memiliki Jumlah bobot ≥ 9 yaitu 10. Sedangkan keluarga Purwa dan

Welas tidak dikategorikan keluarga miskin karena jumlah bobot

kriteria keadaan ekonominya < 9.


