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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1.Letak Geografis 

Desa suci merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan 

Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Sebelah selatan 

berbatasan dengan Desa Gambir Manis, sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Jimbar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Giritontro dan 

sebelah barat berbatasan dengan Desa Sambiroto. 

Desa Suci mempunyai luas wilayah 953,2060 Ha dan secara geografi 

terbelah menjadi dua bagian yaitu oleh jalan raya. Sebelah selatan jalan 

raya terdiri dari 6 (enam) dusun yaitu dusun Sinung, Sumur, Pondok, 

Duwet, Ploso, Sambirejo, dengan kondisi tanah pertanian kering atau 

tanah pertegalan. Sedangkan sebelah utara jalan raya terdiri dari 5 (lima) 

dusun yaitu Suci, Mojo, Maguan, Pojok, Bakon dengan kondisi tanah 

persawahan. 

Di dalam struktur organisasi, desa suci memiliki bentuk tata 

pemerintahan dengan masing-masing jabatan memiliki tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing. Jabatan tersebut yaitu Badan Permusyawaratan 

Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kaur pemerintahan, 

Kaur Pembangunan, Kaur Keuangan, Kaur Kesra dan Kaur Umum. 
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4.2.Struktur Organisasi 

Di desa suci kecamatan pracimantoro mempunyai struktur organisasi tata pemerintahan, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 4 Struktur Organisasi
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4.3.Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa 

4.3.1. BPD 

Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan 

menjadi mitra kerja pemerintah desa. Anggota BPD dipilih atas 

dasar musyawarah mufakat yang terdiri atas ketua, wakil ketua, 

dan sekretaris serta anggota yang dipilih atas dasar musyawarah. 

Masa jabatan BPD selama 6 tahun. 

 Tugas BPD antara lain; 

1. menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, 

2. menyelenggarakan pemilihan kepala desa, dan perangkat desa, 

3. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah 

desa. 

4.3.2. Kepala Desa 

1. Tugas Pokok : 

Menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan 

administrasi kepada Kepala Desa; 

2. Fungsi : 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 

b. Mengajukan rancangan peraturan Desa. 

c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan 

persetujuan bersama BPD. 
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa 

mengnenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan 

bersama BPD. 

e. Membina kehidupan masyarakat Desa. 

f. Membina ekonomi desa, 

g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. 

h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat 

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan 

paeraturan perundang-undangan. 

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

4.3.3. Sekretaris Desa 

1. Tugas pokok : 

Membantu Kepala Desa dalam pembinaan administrasi 

dan pelayanan tekhnis administrasi dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Desa. 

2. Fungsi : 

a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi 

data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan 

Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan. 

b. Mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat 

Desa. 
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c. Melakukan pelayanan tekhnis administrasi kepada 

masyarakat. 

d. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan rumah 

tangga dan ketatausahaan pada sekretariat Desa. 

e. Menyusun program tahunan Desa. 

f. Menyusun laporan Pemerintahan Desa. 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

4.3.4. Kadus/ Kepala Dusun 

1. Tugas pokok : 

Menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam 

kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya. 

2. Fungsi : 

a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban 

di Wilayah kerjanya. 

b. Melaksanakan Keputusan Desa diwilayah kerjanya. 

c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa. 

4.3.5. Kaur/ Kepala Urusan Pemerintahan 

1. Tugas pokok : 

Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, 

pemberdayaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan 

Pemerintahan Desa. 
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2. Fungsi : 

a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi 

data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan 

umum dan pemerintahan Desa. 

b. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang 

pertahanan dan kependudukan. 

c. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban 

dan pembangunan kesatuan bangsa di Desa. 

d. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan 

organisasi social kemasyarakat dan adat istiadat. 

e. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Dusun 

dan RT. 

f. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Keputusan 

Desa dan Keputusan Kepala Desa. 

g. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sehat dan 

dinamis. 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

4.3.6. Kaur/ Kepala Urusan Pembangunan 

1. Tugas pokok : 

Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, 

pemberdayaan dan penyelenggaraan pembangunan di Desa. 
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2. Fungsi : 

a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi 

data yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan 

Desa. 

b. Mendorong dan menggairahkan partisipasi, swadaya dan 

gotong royong masyarakat Desa. 

c. Menyelenggarakan mekanisme perencanaan musyawarah 

pembangunan Desa. 

d. Mendorong kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia 

usaha dan keterampilan rakyat. 

e. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan 

kelompok tani dan ternak. 

f. PKK dan organisasi profesi 

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

4.3.7. Kaur/ Kepala Urusan Keuangan 

1. Tugas Pokok : 

Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan 

pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi 

keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB 

Desa. 

2. Fungsi : 

a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa. 

b. Persiapan bahan penyusunan APB Desa. 

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa. 
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4.3.8. Kaur/ Kepala Urusan Kesra 

1. Tugas Pokok : 

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program 

Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan 

masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

2. Fungsi : 

a. Penyiapan bahan dan bahan & pelaksanaan program 

kegiatan keagamaan. 

b. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan 

kehidupan beragama. 

c. Penyiapan bahan kdan pelaksanaan program, 

pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa. 

4.3.9. Kaur/ Kepala Urusan Umum 

1. Tugas pokok : 

Membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan 

pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi umum dan 

keuangan Desa. 

2. Fungsi : 

a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi 

data yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi 

umum dan keuangan Desa. 
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b. Melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan. 

c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris Desa. 

d. Melaksanakan urusan rumah tangga Desa. 

e. Melaksanakan penataan rapat dan upacara. 

f. Melaksanakan penataan arsip. 

g. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan Pemerintah 

Desa. 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

4.4.Prosedur Raskin 

4.4.1. Pagu Raskin 

a. Penetapan Pagu 

1) Penetapan pagu Raskin Nasional didasarkan pada data RTS 

hasil PPLS-11 BPS.Pagu Raskin untuk setiap Provinsi 

ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi 

Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua 

Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat. 

2) Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh 

Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional. 

3) Penetapan pagu Raskin untuk setiap Desa/Kelurahan 

ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan pagu Raskin 

Provinsi. 

b. Pagu Raskin di suatu wilayah baik di Desa/Kelurahan, 

Kabupaten/Kota dan Provinsi yang tidak dapat didistribusikan, 

tidak dapat dialihkan ke wilayah lain. 
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c. Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa pagu 

tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2013. 

d. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat 

membuat kebijakan untuk menambah pagu raskin bagi rumah 

tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data 

RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

4.4.2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) 

a. RTS yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang 

terdaftar dalam PPLS-11 BPS, sebagai RTS-PM di 

Desa/Kelurahan. 

b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di 

Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu 

mengadakan Musyawarah Desa (Mudes)/ Musyawarah 

Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal: 

1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-11 BPS 

yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat 

keluar Desa/Kelurahan. Untuk kepala RTS-PM yang 

meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah 

tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga tunggal, 

RTS-PM yang pindah alamat dan Rumah Tangga yang 

tidak layak lagi maka digantikan oleh Rumah Tangga 

miskin yang dinilai layak. 
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2) Rumah Tangga miskin yang dinilai layak untuk 

menggantikan RTS-PM pada butir 1 di atas adalah 

diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang 

memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari 

balita dan anak usia sekolah, rumah tangganya 

perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, 

berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap. 

3) Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan 

sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan. 

4) Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam 

daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan 

oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. 

Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu 

Raskin sebagai identitas penerima Raskin. 

5) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada 

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. 

6) Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum 

terdaftar sebagai RTS-PM hasil PPLS-11 BPS, maka 

dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

7) Perubahan jumlah RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan 

tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.  
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4.4.3. Penetapan Titik Distribusi (TD) 

Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan atau di tempat lain 

atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan 

Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG setempat. 

4.4.4. Penetapan Titik Bagi (TB) 

Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemda 

dengan RTS-PM setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


