
 

 

ABSTRAK 
 
 
 
 

DENUS WENDA. Manajemen Prosedur Penyaluran Jatah Beras dan Kesejahteraan 

Hidup ASN Kabupaten Tolikara.Tesis Jayapura : Program Pascasarjana, Universitas 

Cenderawasih, 2021. 

Latar Belakang dari penelitian adalah Manajemen Prosedur Penyaluran Jatah Beras dan 

Kesejahteraan Hidup ASN pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Tolikara. Untuk implementasi distribusi beras ini diharapkan anggota 

keluarga ASN dapat memenuhi kebutuhan pokok untuk jatah beras tersebut agar benar- 

benar telah penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta peningkatan 

kesejahteraan anggota keluarga ASN. 

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah dampak pada manajemen 

prosedur penyaluran jatah beras ASN pada kantor BPKAD Kabupaten Tolikara. Tujuan 

penelitian  yakni  manajemen  prosedur  penyaluran  jatah  beras  ASN  pada  kantor 

BPKAD. Untuk meningkatkan daya beli anggota keluarga rendah dalam memenuhi 

kebutuhan pangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu dengan mempelajari masalah-masalah menggambarkan gejala yang 

terjadi di lapangan serta situasi-situasi tertentu, termasuk kegiatan, sikap pandangan serta 

proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. fokus penelitian 

ini adalah dampak manajemen prosedur penyaluran jatah beras ASN pada kantor 

BPKAD Kabupaten Tolikara dengan indikator (1) Pengawasan dari Pemerintah Daerah 

untuk pelaksanaan penyaluran jatah beras ASN Kabupaten Tolikara, 

(2) Evaluasi manajemen prosedur penyaluran jatah beras ASN dari BPKAD, pengelola 

administrasi dan pengurusan jatah beras ASN Kabupaten Tolikara, (3) Pemerintah 

daerah fokus memperhatikan Biaya Operasional Pengurusan (BOP) dalam proses 

penyaluran jatah berasnya. (4) Agar melalui anggota keluarga ASN yang penerima 

manfaat ini setiap  Bulan bisa merasa puas dengan pelayanan  yang dilakukan oleh 

pengurus beras Kabupaten Tolikara, sehingga salah satu membantu kebutuhan pokok 

anggota keluarga ASN yakni pangan dapat terpenuhi. 

Sumber data penelitian menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analis 

data menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara disertai 

dengan Tanya jawab sesuai dengan instrumennya, serta menggunakan analisa SWOT 

(strengths, weakness, opportunities, threats). Kesimpulan hasil penelitian ini adalah dapat 

dilakukan atas kerjasama pihak inistansi dan dinas yang terkait juga diharapkan 

manajemen penyaluran jatah beras ASN perlu adanya perhatian dari pemerintah 

mendukung  untuk  pembiayaan  pengurusnya  sehingga  penyaluran  jatah  beras  ASN 

setiap Bulan dapat berjalan baik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


