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ABSTRACT 

 
The purpose of the study is to find out how well the rice for the poor policy  

implemented and what are the problems faced and how to overcome those problems. 
The research methods used in this case is the descriptive qualitative approach method. 
The result of the study shows that : the program  policy implementation has not been 
done effectively . There are  still many descrepancies between what have been planned 
and the achievement of the objective, quantitative aspect, quality , price , and the limit 
of time to be fulfilled. The most of the lower income families are dissapointed . To 
optimize the implementation of the distribution rice for the poor policy,  it is needed to 
intensify the communication activities, to develope the target group data base, law 
enforcement for the apparat or implementator who against  the law or any regulations  
The distribution should be better done by the people /social cooperation institution . To 
develope the simulation of the policy implementation first before the real 
implementation. 

 
 
A. PENDAHULUAN 

Krisis ekonomi di Indonesia  tahun 
1997 telah  menimbulkan dampak yang 
luas terhadap kesejahteraan sosial, yaitu 
meningkatnya jumlah penduduk miskin 
di Pedesaan  maupun di Perkotaan, 
bahkan dibarengi dengan kondisi 
lingkungan yang semakin  buruk,. Sesuai 
data Bank Dunia, jumlah penduduk 
miskin di Indonesia bertambah 12,4 juta 
jiwa pada tahun 2010. Jumlah tersebut 
akan menambah total penduduk miskin 
menjadi 43,4 juta jiwa dari total 234 juta 
jiwa penduduk Indonesia. Dari segi 
kepadatan penduduk,   kantor  BPS  Jawa  
Barat   tahun  2010, mencatat bahwa 
jumlah  penduduk  Kota Bandung  
dengan  jumlah  2,3  Juta  Jiwa,  terdiri 
dari  laki - laki  1,19  Jiwa dan Perempuan  
1,16 Jiwa dengan kepadatan  14.200 org  
per km2. Sedangkan ideal kepadatan  
penduduk 1.000 org per km2.  

 Memperhatikan kenyataan ter-
sebut, dapat diketahui betapa seriusnya 
masalah kesenjangan yang dihadapi 
Indonesia. Padahal, selain menghadapi 
kesenjangan, Indonesia juga masih 
menghadapi masalah kemiskinan absolut 
yang tidak kalah seriusnya. Kemiskinan 
yang merupakan  salah  satu  persoalan 
bangsa  Indonesia yang  masih  
menghadapi  problema  yang ditandai  
dengan  masih  banyaknya jumlah 
penduduk  miskin  yang  menjadi  
perhatian  pemerintah dalam memenuhi  
kebutuhan  sehari-hari, sehingga  pada  
Kabinet Indonesia Bersatu 
penanggulangan  kemiskinan  menjadi  
prioritas utama.  

Penduduk miskin dapat 
didefinisikan berdasarkan berbagai 
kriteria yang menggambarkan kondisi 
serba kekurangan. Bahkan sampai pada 
tingkatan kebutuhan yang paling dasar 
yaitu kebutuhan akan pangan. Akibat 
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krisis multi dimensional yang dialami 
bangsa Indonesia, ternyata jumlah 
masyarakat yang tidak mampu 
memenuhi standar hidup layak semakin 
meningkat. Apabila kondisi rawan 
pangan tidak segera diatasi, maka pada 
gilirannya kestabilan pemerintahan akan 
goyah. Hal ini telah ditangkap oleh para 
pengambil kebijakan di level 
pemerintahan, sehingga untuk menjaga 
kestabilan pemerintahan, kondisi rawan 
pangan harus segera diatasi. 

Salah satu langkah pemerintah 
secara nasional, program  penanggulang-
an kemiskinan dikoordinasikan oleh  
Menko  Kesra  dalam  Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan Tingkat 
Pusat, sedangkan di tingkat Propinsi 
dikoordinasikan oleh Gubernur dan 
Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh 
Bupati/Walikota masing-masing. Sebagai  
upaya  yang  ditempuh  dalam  
penanggulangan  kemiskinan adalah  
melalui  program  yang terdiri dari 
penanggulangan kemiskinan, perluasan  
kesempatan  kerja dan  peningkatan  
pertumbuhan. serta rawan pangan. .  

Sesuai Undang-Undang  Nomor  7  
Tahun  1996  tentang  Pangan, 
khususnya  pasal 1 ayat 17, 
mendefinisikan  bahwa Ketahanan  
Pangan  adalah kondisi terpenuhinya  
pangan  bagi  rumah tangga  yang  
tercermin dari tersedianya  pangan  yang  
cukup, baik jumlah  maupun mutunya, 
aman, merata dan terjangkau. Pangan  
adalah  kebutuhan  dasar  manusia  
paling utama, karena  itu  pemenuhan  
pangan  merupakan bagian dari hak azasi  
individu. Pemenuhan pangan  juga  
sangat penting sebagai  komponen dasar 
untuk mewujudkan  sumber daya  
manusia yang  berkualitas.  Mengingat  
pentingnya pemenuhan  kecukupan  
pangan, setiap negara akan  
mendahulukan pembangunan  

ketahanan  pangannya  sebagai  fondasi 
bagi  pembangunan  sektor - sektor   
lainnya. 

Dalam rangka pemenuhan  
kebutuhan  pangan  yang  menjadi  hak 
setiap  warga  negara,  sejak  tahun 
1998, Pemerintah  menetapkan  
kebijakan  penyediaan  dan  penyaluran  
beras bersubsidi  bagi  kelompok  
masyarakat  miskin  (Raskin). Penyaluran  
beras  bersubsidi  ini telah membantu 
sebagian besar  masyarakat  miskin,  
sehingga beban  pengeluaran  rumah 
tangga untuk kebutuhan  pangan dapat  
dikurangi, yang  pada  akhirnya  
memberikan kontribusi  positif  dalam  
upaya  penanggulangan  kemiskinan di 
Indonesia. 

Sesuai Instruksi Presiden  Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Kebijakan 
Perberasan, maka Menteri  dan  Kepala  
Lembaga   Pemerintah    Non  
Departemen  tertentu,  serta Gubernur 
dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia  
diinstruksikan untuk melakukan  upaya  
peningkatan  pendapatan  petani,  
ketahanan pangan,  pengembangan  
ekonomi  perdesaan dan  stabilitas 
ekonomi   nasional.  Secara  khusus 
kepada Perum Bulog diinstruksikan  
untuk menyediakan dan menyalurkan 
beras bersubsidi bagi kelompok 
masyarakat  miskin dan  rawan  pangan, 
yang  penyediaannya  mengutamakan  
pengadaan beras  dari  gabah petani  
dalam  negeri.  

Bersumber dari  APBN, maka  salah 
satu sektor yang didanai adalah 
mencukupi kebutuhan dasar manusia 
untuk penduduk miskin atau Rumah 
Tangga Miskin yaitu program bantuan 
beras miskin (Raskin). Raskin pada 
dasarnya adalah beras murah, yaitu yang 
harga jualnya kepada masyarakat telah 
disubsidi oleh pemerintah, yang 
diberikan kepada keluarga prasejahtera 
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dan sejahtera satu. Penetapan jumlah 
keluarga miskin yang berhak menerima 
Raskin adalah sesuai dengan ketentuan 
pemerintah, dalam hal ini Menko Kesra 
yaitu berdasarkan data dari BPS. 
Kebijakan ini diambil oleh pemerintah 
agar dalam memberikan subsidi dan 
mengupayakan bantuan, dapat 
disalurkan tepat mencapai sasaran. 

Program  ini  sejalan  dengan  
program  penanggulangan  rawan  
pangan  lingkup  penanganan dan  
penyaluran  pangan  untuk kelompok   
rawan  pangan  di Kota Bandung  pada  
Bagian  Ketahanan  Pangan,  sehingga 
program  yang        telah  berjalan  
selama 10  tahun  sejak  tahun  1998  
sampai dengan  sekarang sejak tanggal 
15 Januari 2008  dikelola oleh Bagian 
Ketahanan  Pangan  Sekretariat  Daerah  
Kota Bandung  setelah  sebelumnya  
dikelola  Bagian  Ekonomi.  Kegiatan  
pengelolaan  Raskin  berada  pada  kode 
rekening Monitoring, Evaluasi dan 
Pelaporan Kebijakan  Perberasan dan  
kemudian  diserahkan ke  seluruh 
kelurahan di kota Bandung.  

Kelurahan  mempunyai  kedudukan 
yang   strategis dalam  penyelenggaraan 
pemerintah daerah maupun pusat, 
sebab kelurahan sebagai  ujung  tombak 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan 
yang mengemban  tugas pemerintah 
secara langsung bersentuhan dengan 
masyarakat. 

Dalam  Peraturan Daerah  Nomor 
14 Tahun 2007 tentang pembentukan 
dan susunan organisasi  kecamatan  dan  
kelurahan  dilingkungan Pemerintah 
Kota Bandung di tetapkan bahwa : 
1. Kedudukan  kelurahan  merupakan  

wilayah  kerja  lurah sebagai 
perangkat  daerah dalam  wilayah  
Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah, 
berada dibawah  dan  bertanggung 

jawab  kepada Walikota  melalui 
Camat. 

2. Kelurahan  mempunyai  tugas pokok  
melaksanakan  sebagian tugas  
pemerintah yang  menjadi  
kewenangan  daerah  yang  
dilimpahkan  Walikota  kepada lurah. 

3. Untuk melaksanakan  tugas pokok  
sebagaimana dimaksud  pada  point 1 
kelurahan  mempunyai  fungsi: a. 
Penyelenggaraan  kegiatan  
pemerintahan,  ketentraman  dan  
ketertiban umum, perekonomian dan  
kesejahtraan  rakyat,  pekerjaan  
umum dan lingkungan Walikota, b. 
Pelaksanaan pelayanan 
ketatausahaan kelurahan. 

4. Susunan Organisasi kelurahan terdiri 
dari: a. Lurah, b. Sekretaris Lurah, c. 
Seksi pemerintahan, d. Seksi 
Kemasyarakatan, e. Seksi Ekonomi, 
Pembangunan dan Lingkungan hidup, 
f. Seksi Pelayanan, g. Kelompok 
jabatan Fungsional. 

5. Kegiatan  pemerintahan  yang 
dilaksanakan  tingkat kelurahan 
bertujuan  untuk meningkatkan 
kesejahteraan  masyarakat Indonesia. 
Oleh  karena  itu masyarakat 
diharapkan dapat berperan  serta 
untuk  mencapai  cita-cita  negara. 

 
Berdasarkan hasil observasi awal  di 

Kelurahan  Sadang Serang  Kecamatan  
Coblong   Kota Bandung, ditemukan 
bahwa Penentuan Penduduk miskin di 
lakukan berdasarkan data Badan Pusat 
Statistik Kota Bandung, yaitu mereka 
yang berpenghasilan dibawah Rp. 6.000,- 
per hari, tidak mempunyai pekerjaan 
tetap dan jumlah keluarga yang 
ditanggung serta berdasarkan kondisi 
tempat tinggal.  

 Pelaksanaan  Program   Beras  
Miskin (Raskin) dilaksanakan di wilayah 
yang tersebar  pada 21 Rukun Warga 
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(RW) dan  130 Rumah  Tangga (RT),  ber 
penduduk sebanyak 24.377 Jiwa. Pogram 
Raskin  bertujuan   meringankan beban  
masyarakat  miskin dalam  pemenuhan  
kebutuhan  pokok  dalam bentuk beras 
yang  pada  akhirnya  diharapkan  dapat 
meningkatkan daya beli masyarakat. 

Sasaran Program Raskin  Tahun 
2010 adalah berkurangnya beban 
pengeluaran 17,5 juta Rumah Tangga 
Sejahtera (RTS) berdasarkan data Pusat 
Statistik (BPS) dalam mencukupi 
kebutuhan pangan beras, melalui 
pendistribusian beras bersubsidi 
sebanyak 156 kg/RTS/ tahun atau setara 
dengan 13 kg/RTS/bulan dengan harga 
tebus Rp. 1.600 per kg/netto/di titik 
distribusi. 

Tahun 2010 dengan adanya 
verifikasi KK yang berhak dari BPS turun 
menjadi 620 RTS per KK., dengan pagu 
9.300 Ton perbulan jumlah yang 
diterima per KK 15 kg dengan harga Rp. 
1.000 per kilogram. Program Raskin 
diharapkan dapat berlangsung optimal di 
semua lokasi penerima Raskin termasuk 
di Kelurahan Sadang Serang Kecamatan 
Coblong Kota Bandung. 

Walaupun  pendistribusian  Raskin 
di  Kota Bandung  pada  tahun  2010 
mencapai  angka  70,24 %,  namun  hal 
tersebut  tidak  dapat  dijadikan  ukuran  
implementasi kebijakan program  Raskin, 
karena  realisasi  penyaluran  Raskin di 
Kelurahan  Sadang Serang  Kecamatan  
Coblong    Kota Bandung Tahun 2010  
tidak  sesuai  dengan  target yang 
ditetapkan. 

Namun dilapangan realisasi 
pembagian Raskin pada tahun 2010 tidak 
mencapai target yang telah  ditetapkan.   

Data menunjukkan bahwa realisasi 
Raskin  per bulan pada tahun 2010 tiap-
tiap RTSPM menerima 15 kg ditiap-tiap 
RT. dengan mempertimbangkan kondisi 
masyarakat setempat berdasarkan 

musyawarah, dimana Ketua RT dan RW 
setempat mengambil kebijakan 
pendistribusian beras Raskin dengan 
prinsip di bagi rata pada RTSPM. 

Hasil penelitian awal kebijakan 
Raskin belum berjalan sesuai dengan 
sasaran program, dengan terindikasi 
bahwa implementasi kebijakan  Raskin 
tidak selalu berpedoman penuh pada  
prosedur  kebijakan  karena tergantung  
pada  kondisi dan situasi masyarakat 
setempat, bahkan sering terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan yaitu 
tidak tepat sasaran penerima RTM 
dikarenakan masyarakat yang mampu 
dapat  membeli, tidak tepatnya jumlah 
beras yang diperoleh dikarenakan 
terdapat pengurangan jumlah beras 
pada saat pendistribusian Raskin kepada 
Rumah Tangga Miskin (RTM) penerima 
manfaat Raskin, hal ini disinyalir 
pembagian beras Raskin dengan prinsip 
bagi rata disebabkan jatah dari 
pemerintah tidak sesuai dengan jumlah 
masyarakat miskin yang ada dan 
kurangnya biaya operasional 
pendistribusian Raskin, sehingga 
menyebabkan RTM ada yang merasa 
tidak puas karena tidak sesuai dengan 
kebutuhan. Penyimpangan kebijakan 
juga terjadi, dengan mundurnya waktu 
pelaksanaan distribusi sehingga 
penerima jatah Raskin sering mengalami 
keterlambatan sebagaimana pada tabel 
berikut: 
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Tabel 1. 

Daftar Jadwal  Penyerahan 
Raskin/Distribusi Pada Tahun 2010 

Kelurahan Sadang Serang Kecamatan 
Coblong Kota Bandung  

NO BULAN TANGGAL 
PENYERAHAN 

JUMLAH 
KK 

1 Januari 19 Januari  2010 620 

2 Pebruari 17 Pebruari 2010 620 
3 Maret 18 Maret 2010 620 

4 April 16 April 2010 620 

5 Mei 19  Mei 2010 620 

6 Juni 17 Juni 2010 620 

7 Juli 19  Juli 2010 620 

8 Agustus 16  Agustus 2010 620 

9 September 17 September 
2010 

620 

10 Oktober 18 Oktober 2010 620 

11 Nopember 16 November 
2010 

620 

12 Desember 15 Desember 
2010 

620 

Sumber : Kelurahan Sadang Serang 
 
Sesuai tabel  tersebut di atas bahwa 

realisasi Raskin  pada tahun 2010 tidak  
tepat waktu setiap bulannya (sering 
terlambat dalam hal pembagian) dan ini 
akan mempengaruhi jadwal pembagian 
bulan berikutnya dikarenakan 
pembayaran/dari masyarakat terlambat 
untuk di setor ke Bulog. 

Berdasarkan fenomena diatas,  
maka  pelaksanaan Program Raskin di 
Kelurahan  Sadang Serang  Kecamatan 
Coblong  Kota Bandung belum ada 
ketepatan program dalam mencapai 
kelompok sasaran, belum efisien dan 
efektif, kurangnya transparansi dalam 
penentuan besar biaya dan subsidi, serta 
kurang terintegrasinya program Raskin 
dengan kebijakan Harga Pokok Penjualan 
(HPP), sehingga tidak dapat memenuhi 
kebutuhan bagi masyarakat miskin yang 
membutuhkan manfaat program Raskin 
tersebut. 

Berdasarkan  identifikasi  masalah 
yang penulis sajikan diatas, maka  

rumusan masalah  dalam   penelitian 
adalah: 
1. Bagaimana  Implementasi  Kebijakan  

Program Beras Miskin (Raskin)  di 
Kelurahan  Sadang  Serang 
Kecamatan Coblong  Kota Bandung? 

2.  Kendala-kendala apa yang dialami 
dalam Implementasi  Kebijakan   
Program   Beras Miskin (Raskin) di 
Kelurahan Sadang Serang Kecamatan 
Coblong Kota Bandung ? 

3. Upaya-upaya apa saja yang perlu 
dilakukan dalam Implementasi  
Kebijakan Program Beras Miskin 
(Raskin) di Kelurahan Sadang Serang 
Kecamatan Coblong Kota Bandung. ? 

 
B.  TINJAUAN TEORITIS DAN 

KONSEPTUAL 
1.  Konsep  Kebijakan Publik 
a. Pengertian kebijakan publik 

Dye (Nugroho 2009:3) 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai 
“segala sesuatu yang dikerjakan 
pemerintah, mengapa mereka 
melakukan dan hasil apa yang membuat 
kehidupan bersama tampil berbeda”..  
Sementara Lasswell (Nugroho, 2009:4). 
mendefinisikan kebijakan publik  sebagai 
“program yang diproyeksikan dengan  
tujuan - tujuan tertentu, nilai-nilai dan 
praktik-praktik tertentu 

Sedangkan menurut Anderson 
(Ekowati, 2005:5) kebijakan  publik 
sebagai  serangkaian tindakan yang 
mempunyai tujuan tertentu yang diikuti 
dan dilaksanakan oleh pelaku atau 
sekelompok pelaku guna memecahkan 
masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan 
Anderson, ada elemen - elemen  penting 
yang terkandung  dalam  kebijakan  
publik  antara lain mencakup: 
1) Kebijakan selalu mempunyai tujuan 

atau berorientasi pada tujuan 
tertentu. 
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2) Kebijakan berisi tindakan atau pola 

tindakan pejabat - pejabat  
pemerintah. 

3) Kebijakan adalah apa yang benar-
benar dilakukan oleh pemerintah, 
dan bukan apa yang bermaksud akan 
dilakukan. 

4) Kebijakan publik bersifat positif 
(merupakan tindakan pemerintah 
mengenai suatu masalah tertentu) 
dan bersifat negatif  (keputusan 
pejabat pemerintah untuk tidak 
melakukan sesuatu). 

5) Kebijakan publik (positif) selalu 
berdasarkan pada peraturan 
perundangan tertentu yang bersifat 
memaksa.  

 (http://www.eprint.undip.ac.id) 
 

Beberapa pengertian  kebijakan 
tersebut membawa implikasi tertentu 
terhadap konsep kebijakan negara 
(Wahab, 2001:6-7), yaitu : 
1) Kebijakan  negara  lebih merupakan 

tindakan yang mengarah pada tujuan 
daripada perilaku atau tindakan yang 
serba acak dan kebetulan; 

2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri 
atas tindakan-tindakan yang saling 
terkait dan berpola yang mengarah 
pada tujuan tertentu yang dilakukan 
oleh pejabat pemerintah dan bukan 
merupakan keputusan yang berdiri 
sendiri; 

3) Kebijakan bersangkut paut dengan 
apa yang senyatanya dilakukan 
pemerintah dalam bidang tertentu; 

4) Kebijakan negara mungkin berbentuk 
positif, mungkin pula negatif. 

 
Anderson (Wahab 2001:3)  

merumuskan  kebijakan  sebagai 
“langkah  tindakan  yang secara sengaja 
dilakukan  oleh seorang aktor  atau  
sejumlah aktor berkenaan dengan 
adanya masalah atau persoalan tertentu 

yang dihadapi”. Sejalan dengan 
pendapat Anderson, kebijakan  publik  
menurut  Mustopadidjaja  merupakan 
“suatu keputusan yang dimaksudkan 
untuk mengatasi permasalahan tertentu, 
untuk melakukan kegiatan tertentu yang 
dilakukan oleh instansi yang 
berkewenangan dalam  rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintah 
negara dan pembangunan”. 

James E. Anderson (Islamy, 
2001:19) menyatakan “Public policies are 
those policies developed by 
governmental bodies and officials”. 
Kebijakan publik adalah kebijakan-
kebijakan yang dikembangkan oleh 
badan-badan dan pejabat-pejabat 
pemerintah. Menurut Anderson, 
implikasi dari pengertian tersebut adalah 
adanya tujuan, tindakan pejabat 
pemerintah, dan bersifat memaksa. 

Berdasarkan  pendapat  para  ahli 
di atas, dapat di simpulkan  bahwa 
kebijakan publik adalah keseluruhan 
aktivitas pemerintah, baik dilakukan 
sendiri maupun  melalui berbagai badan 
yang lain, yang dimaksudkan untuk 
mempengaruhi kehidupan  masyarakat, 
dengan kata lain kebijakan publik 
ditempatkan sebagai “pengatur” dalam 
masyarakat. 

 
2. Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Anderson   (Subarsono 2005:10)  
sebagai  pakar  kebijakan publik  
menetapkan  beberapa  tahapan  dalam   
rangka  memecahkan masalah antara 
lain: 
a. Penetapan agenda kebijakan (agenda 

setting) 
     Menentukan masalah publik yang 

perlu untuk dipecahkan. 
b. Formulasi kebijakan (policy 

formulation) 
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     Mengidentifikasikan kemungkinan 

kebijakan yang mungkin digunakan 
dalam memecahkan masalah. 

c. Adopsi kebijakan (policy adoption) 
     Menentukan  pilihan  kebijakan  

melalui  dukungan  para  
administrator dan legislatif. Tahap ini 
ditentukan setelah melalui tahap 
suatu proses rekomendasi. 

d. Implementasi kebijakan  (policy 
implementation) 
Merupakan suatu tahap di mana 
kebijakan yang telah diadopsi tadi 
dilaksanakan oleh unit-unit tertentu 
dengan memobilisasi dana dan 
sumberdaya yang ada. 

e. Penilaian kebijakan (policy 
assesment) 
Berbagai  unit yang  telah  ditentukan  
melakukan  penilaian tentang apakah  
semua  proses  implementasi  telah  
sesuai  dengan  apa yang telah 
ditentukan atau tidak. 

            
Dalam  teori sistem yang 

dikemukakan oleh Dunn (1994) dalam 
Subarsono (2005:15), mengatakan 
bahwa dalam pembuatan kebijakan 
publik melibatkan 3 elemen yaitu pelaku 
kebijakan, kebijakan publik dan 
lingkungan kebijakan. 

Pelaku  kebijakan  dalam  Program 
Raskin di sini adalah Pemerintah,  baik  
Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah  
Daerah,  demikian pula Aparat 
Desa/Kelurahan, Lembaga  Musyawarah 
Dasa, LSM, serta Tokoh Masyrakat. 
Kebijakan Program Raskin  saat ini 
merupakan wujud nyata komitmen 
Pemerintah dalam  pemenuhan  
kebutuhan pangan bagi masyarakat 
miskin  yang sekaligus untuk mengurangi  
beban pengeluaran Rumah Tangga 
Miskin. Disamping itu juga untuk 
meningkatkan akses masyarakat  miskin 
dalam  pemenuhan kebutuhan pangan 

pokok sebagai salah satu hak dasar 
masyarakat. 

 
3. Implementasi Kebijakan Publik  
a. Konsep Implementasi Kebijakan 

Menurut Meter dan Horn (Wahab 
2001:65) bahwa proses  implementasi  
kebijakan  sebagai “ tindakan-tindakan  
yang  dilakukan baik oleh individu-
individu  atau  pejabat-pejabat atau  
kelompok-kelompok  pemerintah  atau  
swasta  yang  diarahkan  pada  
tercapainya tujuan-tujuan  yang  telah  
digariskan  dalam  keputusan  
kebijaksanaan”. Di samping  itu  juga  
dikemukakan  bahwa  tahap  
implementasi tidak dimulai pada saat  
tujuan dan sasaran kebijakan publik 
ditetapkan, tetapi tahap implementasi 
baru terjadi selama proses legitimasi 
dilalui dan pengalokasian sumber daya, 
dana yang telah disepakati. Studi 
implementasi kebijakan menekankan 
pada  pengujian faktor-faktor  yang 
mempengaruhi keberhasilan  atau  
ketidakberhasilan  pencapaian  sasaran  
kebijakan.  Hal  ini seperti yang 
dikemukakan oleh Santoso (1988:8) 
bahwa “analisis mengenai pelaksanaan 
kebijakan (policy implementation) 
mencoba mempelajari sebab-sebab  
keberhasilan  atau  kegagalan  
kebijaksanaan publik mengenai 
pemahaman  faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 
itu”. 

    Ada dua hal mengapa 
implementasi  kebijakan  pemerintah 
memiliki relevansi, yaitu (1) memberikan 
masukan bagi pelaksanaan operasional 
program, sehingga dapat dideteksi 
apakah program berjalan sesuai dengan 
yang telah dirancang, serta mendeteksi 
kemungkinan tujuan kebijakan negatif 
yang ditimbulkan, (2) memberikan 
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alternatif model pelaksanaan program 
yang lebih efektif. 

 Udoji (1981) Wahab (2001:59) 
menyatakan bahwa: ”The execution of 
policies is as important of not more 
important than policy making. Policies 
will remain dreams or blue print file 
jackets unless they are implemented” 
(pelaksanaan kebijaksanaan adalah 
sesuatu yang penting, bahkan mungkin 
jauh lebih penting daripada pembuatan 
kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan 
sekedar berupa impian atau rencana 
bagus yang tersimpan rapi dalam arsip 
kalau tidak diimplementasikan). 

Islamy (1994:107-108)  menjelaskan  
bahwa tugas  dan   kewajiban pejabat 
dan badan-badan pemerintah bukan 
hanya dalam perumusan  kebijakan  
negara, tetapi juga dalam pelaksanaan 
kebijakan. Keduanya sama-sama  
penting, tetapi  dalam  kenyataannya  
banyak   pejabat dan badan-badan  
pemerintah  lebih dominan peranannya 
dalam perumusan kebijakan, kurang  
dalam  implementasi  kebijakan, dan 
masih lemah sekali dalam  
menyebarluaskan  kebijakan-kebijakan  
baru  kepada  masyarakat.  Hal tersebut 
menyebabkan  kurang efektifnya 
pelaksanaan kebijakan. Jeleknya proses 
komunikasi akan menjadi titik lemah 
dalam mencapai efektivitas pelaksanaan 
kebijaksanaan negara. 

Anderson dalam Nugroho (2009:92-
93) mengemukakan bahwa 
implementasi kebijakan dapat dilihat 
dari empat aspek, yaitu : 

“Who is involved in policy 
implementation, the nature of 
admnistrative process, compliance with 
policy, and the effect of implementation 
on policy content and impact” (siapa 
yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan, dasar dari proses administrasi, 
kepatuhan kepada kebijakan, dan 

dampak implementasi pada isi kebijakan 
dan pengaruh dari kebijakan tersebut). 

Setiap kebijakan yang telah 
ditetapkan pada saat akan 
diimplementasikan selalu didahului oleh 
penentuan unit pelaksana 
(Governmental Units), yaitu jajaran 
birokrasi publik mulai dari level atas 
sampai pada level birokrasi yang paling  
rendah. Aspek lain yang penting dalam 
implementasi kebijakan menurut 
Anderson adalah kepatuhan. Kepatuhan  
yaitu  perilaku  yang  taat  hukum.  
Kebijakan  selalu   berdasarkan  hukum  
atau  peraturan  tertentu,  maka  
pelaksanaan  kebijakan juga harus  taat  
kepada  hukum  yang  mengaturnya. 
Terwujudnya  kepatuhan dalam  
implementasi  kebijakan, diperlukan  
sistem  kontrol  dan  komunikasi yang  
terbuka, serta penyediaan  sumber daya  
untuk  melakukan  pekerjaan. 

 Menurut Meter dan Horn (Budi 
Winarno, 2002: 102)., implementasi 
kebijakan merupakan tindakan - 
tindakan yang dilakukan oleh individu-
individu (atau kelompok-kelompok) 
pemerintah maupun swasta yang 
diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan kebijakan sebelumnya  

 Berdasarkan  pandangan  para  
ahli tentang konsep implementasi, maka 
dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan sesungguhnya merupakan 
sebuah tahapan yang sangat penting 
sebagai bentuk penterjemahan  (tujuan, 
sasaran, cara) dari  pernyataan - 
pernyataan  kebijakan yang dihasilkan  
oleh  sistem  politik, yang kemudian 
ditransformasikan ke dalam  tindakan-
tindakan   nyata yang  dilakukan  
pemerintah  atau  pejabat  publik dalam  
rangka  mencapai maksud dan tujuan-
tujuan dengan cara pengalokasian 
sumber-sumber daya yang dimiliki dalam 
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pencapaian dan ditujukan bagi 
kepentingan publik. 
 
b. Pendekatan Dalam Implementasi 

Kebijakan 
Pada penelitian ini pendekatan yang 

paling sesuai adalah pendekatan  secara  
partisipatif, di mana kebijakan yang telah 
dibuat oleh pemerintah dapat direspon 
dengan baik oleh masyarakat.  Satu hal 
yang paling penting adalah implementasi 
kebijakan haruslah menampilkan 
keefektifan  dari kebijakan itu sendiri. 
Menurut Nugroho (2009:171-174) pada 
prinsipnya harus memenuhi ‘empat 
tepat’ dalam rangka keefektifan 
implementasi kebijakan, yaitu: 
a. Tepat Kebijakan (apakah 

kebijakannya sudah tepat) 
 Ketepatan kebijakan dinilai dari 

sejauh mana  kebijakan  yang  ada  
telah bermuatan  hal-hal  yang  
memang  memecahkan  masalah 
yang hendak dipecahkan. 

b. Tepat Pelaksana (Ketepatan 
pelaksana) 

 Aktor  implementasi  bukan  hanya  
pemerintah,  ada  tiga lembaga yang 
dapat menjadi pelaksana, yaitu 
pemerintah, kerjasama antara 
pemerintah-masyarakat/swasta atau 
implementasi kebijakan yang 
diswastakan (privatization atau 
contracting out). 

c. Tepat Target (Ketepatan target 
implementasi) 

 Ketepatan berdasarkan  atas tiga hal, 
yaitu pertama; apakah target 
intervensi sesuai dengan yang 
direncanakan, apakah tidak ada 
tumpang-tindih dengan  intervensi  
yang  lain.  Kedua;  apakah target 
dalam kondisi siap untuk diintervensi 
ataukah tidak, ketiga; apakah 
intervensi implementasi kebijakan 

bersifat baru atau memperbarui 
implementasi kebijakan sebelumnya. 

d. Tepat Lingkungan (apakah lingkungan 
implementasi sudah tepat) 

 Ada dua lingkungan yang paling 
menentukan, yaitu (1) lingkungan 
kebijakan, merupakan interaksi di 
antara lembaga perumus kebijakan 
dan pelaksana kebijakan maupun 
lembaga lain yang terkait;     (2) 
lingkungan  eksternal  kebijakan  yang  
terdiri  atas  public  opinion, persepsi 
publik akan kebijakan dan 
implementasi kebijakan, interpretive 
institutions yang berkenaan dengan 
interpretasi dari lembaga-lembaga 
strategis dalam masyarakat. 

 
c. Faktor yang Mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan 
Menurut AG. Subarsono (2005:89) 

ada berbagai macam teori implementasi, 
seperti dari George C. Edwards III (1980), 
Merilee S. Grindle (1980), dan Daniel A. 
Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), 
Van Meter dan Van Horn (1975), 
Cheema dan Rondinelli (1983), serta 
David L. Weimer dan Aidan R. Vining 
(1999). Guna pembatasan  dalam 
penelitian ini maka peneliti  memilih  
untuk  menyajikan  beberapa  teori  yang  
dianggap   relevan  dengan   materi  
pembahasan dari  objek  yang  diteliti.  
Hal  ini  lebih kepada mengarahkan 
peneliti agar lebih fokus terhadap 
variabel-variabel yang dikaji.  
1) George C. Edwards III 

Pendekatan yang digunakan 
terhadap studi  implementasi  kebijakan 
dimulai dengan pertanyaan : “apakah 
prakondisi untuk implementasi kebijakan 
yang berhasil?” Berkaitan dengan 
pertanyaan ini, Edwards menjawab 
bahwa yang dapat mempengaruhi 
implementasi kebijakan ada empat  
variabel  krusial  yaitu:  komunikasi, 
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sumber daya,  disposisi atau sikap para 
pelaksana dan struktur birokrasi. 
2) Merilee S. Grindle 

Keberhasilan implementasi 
menurut Merilee S. Grindle (1980) 
dipengaruhi oleh isi  kebijakan  (content 
of policy) dan  konteks  pelaksanaan 
kebijakan (context of implementation). 
Bahwa isi kebijakan (content of policy)  
terdiri dari  kepentingan  kelompok 
sasaran, tipe manfaat, derajat 
perubahan yang diinginkan, letak 
pengambilan keputusan, pelaksanaan 
program, dan sumber daya yang 
dilibatkan. Sementara lingkungan  
implementasi (context of 
implementation)  mengandung   unsur 
kekuasaan kepentingan dan strategi 
aktor yang terlibat, karakteristik lembaga 
dan penguasa, serta kepatuhan dan daya 
tanggap. 
3) Paul A. Sabatier dan Daniel A. 

Mazmanian 
Pemikiran  Sabatier dan Mazmanian  

tersebut  menganggap bahwa suatu  
implementasi akan efektif  apabila 
birokrasi pelaksanaannya  memenuhi 
apa yang telah digariskan oleh  
peraturan  (petunjuk  pelaksana maupun 
petunjuk teknis). Karena itu model top-
down yang mereka kemukakan lebih 
dikenal dengan model top-down yang 
paling maju. 
4) Teori Implementasi Donald S. Van 

Meter dan Carl E. Van Horn 
Menurut Meter dan Horn, ada 5 

faktor yang mendorong keberhasilan 
implementasi, yakni; (1) standard dan 
sasaran kebijakan; (2) sumberdaya;  (3) 
komunikasi antar organisasi dan 
penguatan aktivitas; (4) karakteristik 
agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, 
ekonomi dan politik.  

Menurut Van Horn bahwa 
kebijakan menuntut  tersedianya   
sumberdaya. Kejelasan   standar dan 

sasaran tidak menjamin  implementasi  
yang  efektif   apabila  tidak  dibarengi  
dengan  adanya komunikasi antar 
organisasi dan aktifitas pengukuhan. 
Struktur birokrasi pelaksana  
(karakteristik norma dan pola hubungan  
yang  potensial maupun  yang  aktual)  
sangat berpengaruh terhadap  
keberhasilan  implementasi. Organisasi  
pelaksana  memiliki  6  variabel: (1) 
kompetensi dan jumlah staf; (2) rentang 
dan derajat pengendalian; (3) dukungan 
politik yang dimiliki; (4) kekuatan 
organisasi; (5) derajat keterbukaan dan 
kebebasan komunikasi; (6) keterkaitan 
dengan pembuat kebijakan. Kondisi sosial 
ekonomi dan   politik  juga berpengaruh 
terhadap implementasi kebijakan.   
Kesemua faktor membentuk sikap 
pelaksana yang pada akhirnya  
menentukan  seberapa  tinggi kinerja 
kebijakan. 

 Berdasarkan   pendapat  para ahli  di 
atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
publik  adalah segala aktivitas atau  
kegiatan  pemerintah  yang  akan  dilakukan  
untuk mencapai suatu tujuan. 
Implementasi kebijakan dalam  
pelaksanaannya dipengaruhi oleh 
bermacam  faktor.  Menurut    pendapat : 
Merilee S. Grindle (1980) dalam AG. 
Subarsono (2005:94) bahwa  
keberhasilan implementasi dipengaruhi 
oleh isi kebijakan (content of policy) dan  
konteks pelaksanaan  kebijakan (context 
of implementation). Untuk mengukur 
keberhasilan  suatu  kebijakan yang telah 
diimplementasikan  adalah dengan   
melihat konsistensi dari pelaksanaan 
program dan tingkat keberhasilan 
pencapaian tujuan. 

 
4. Kebijakan Program Beras Miskin 

(Raskin) 
Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 07 tahun 1996 tentang  pangan  
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dan  Peraturan Pemerintah Nomor 68 
tahun 2002, tentang ketahanan  Pangan, 
dalam  rangka  pemenuhan  hak dan  
kebutuhan  pangan bagi Rumah Tangga 
Miskin (RTM), pemerintah melakukan 
Program RASKIN  sebagai  salah  satu 
program perlindungan sosial yang  
diharapkan dapat mengurangi beban 
pengeluaran RTM. Program ini 
merupakan kelanjutan Program Operasi 
Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan 
pada Juli 1998. di bawah Program Jaring 
Pengaman Sosial (JPS).  

Menteri Koordinator Kesejahteraan 
Rakyat (Menko Kesra) menjadi  
koordinator  pelaksanaan  Program  
Raskin sesuai Kepmenko Kesra Nomor  
35 Tahun  2008  tentang Tim Koordinasi 
Raskin Pusat. Untuk pendistribusian 
beras, Badan Urusan Logistik (Bulog) 
bertanggung jawab  mendistribusikan  
beras hingga titik distribusi, dan 
pemerintah daerah bertanggungjawab 
menyalurkan beras dari titik distribusi 
kepada RTM. 

  Program Raskin adalah program 
nasional yang bertujuan memberikan  
bantuan  dan  meningkatkan/ membuka  
akses pangan keluarga  miskin  dalam  
rangka  memenuhi  kebutuhan  beras  
sebagai upaya  peningkatan  ketahanan  
pangan di tingkat keluarga melalui 
penjualan beras kepada keluarga 
penerima manfaat pada tingkat harga 
bersubsidi.  

Adapun sasarannya adalah terbantu 
dan terbukanya akses beras keluarga  
miskin  yang  telah  terdata dengan 
kuantum tertentu sesuai dengan hasil 
musyawarah desa/kelurahan dengan 
harga bersubsidi di tempat, sehingga 
dapat membantu meningkatkan 
ketahanan pangan keluarga miskin. 

Program Raskin merupakan  
program  yang  bersentuhan  langsung 
dengan  masyarakat, serta  melibatkan 

berbagai pihak, baik Pemerintah  Pusat 
maupun Pemerintah daerah, demikian 
pula aparat Desa/Kelurahan, Lembaga 
Musyawarah Desa, LSM, serta Tokoh 
Masyarakat. Oleh karena itu pemerintah 
Pusat yang diwakili Tim Koordinasi 
Raskin Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang diwakili Tim Koordinasi Daerah, 
baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota 
perlu bekerjasama dan bersinergi dalam 
melaksanakan Program Raskin.  

Implementasi kebijakan Raskin 
dapat ditinjau dari berbagai aspek-aspek 
yaitu, tepat sasaran, tepat waktu, tepat 
jumlah, tepat administrasi  dan tepat 
kualitas, masing-masing aspek 
pelaksanaan kebijakan Raskin  
ditentukan  oleh  kesesuaian  antara  
aturan  program  yang tertulis dalam 
Pedoman Umum Raskin. Sesuai 
Pedoman Umum  Raskin  berisikan  
panduan pelaksanaan kebijakan  
program  Raskin  yang  mencakup  
perencanaan, penyaluran, dan 
pembayaran. Pedoman  ini  menjadi 
acuan bagi pelaksanaan Tim Koordinasi 
Raskin  dalam pelaksanaan    Program   
Raskin dan   juga mengakomodasi 
inisiatif serta kebijakan  lokal yang 
bertujuan menyempurnakan ketentuan 
nasional Raskin dan tidak bertentangan  
dengan peraturan yang berlaku. 

Keberhasilan Program Raskin diukur 
berdasarkan tingkat pencapaian  
indikator  6  tepat  (6T), yaitu  tepat  
sasaran,  tepat jumlah, tepat harga, 
tepat waktu, tepat kualitas dan tepat 
administrasi, sehingga indikator 6T dapat 
tercapai secara efektif dan efisien. 

Dua  variabel   awal fenomena 
sebagai  kerangka  acuan  penelitian  
Implementasi  kebijakan  Program  Brasa 
Miskin (Raskin)  di Kelurahan Sadang 
Serang Kecamatan Coblong  Kota 
Bandung  yang akan diamati  yaitu ; Isi 
Kebijakan yang terdiri dari: Kepentingan 
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kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat  
perubahan  yang  diinginkan, letak  
pengambilan  keputusan, pelaksanaan 
program, sumber daya yang dilibatkan 
dan konteks implementasi, yaitu: 
kekuasaan, kepentingan, dan strategi 
aktor yang terlibat, karakteristik lembaga 
penguasa, kepatuhan dan daya tanggap. 

Pelaksanaan Program Raskin perlu  
adanya  dukungan  dari  aktor kebijakan 
yaitu  dari pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah, serta masyarakat 
penerima kebijakan. Kelompok sasaran 
program Raskin adalah Rumah Tangga 
Sasaran Penerima Manfaat ( RTS-PM) 
yang  berhak  menerima  Raskin atau 
hasil musyawarah desa/kelurahan yang 
dimasukan dalam daftar penerima 
manfaat yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. 
 
C.  METODE PENELITIAN 

Perspektif  pendekatan  penelitian  
yang  digunakan  yaitu pendekatan 
penelitian deskriptif kualitatif, di mana  
pendekatan ini  digunakan untuk  
melihat,  mengetahui  serta  melukiskan 
keadaan yang  sebenarnya secara  rinci 
dan aktual  dengan melihat  masalah dan 
tujuan penelitian seperti yang telah 
disampaikan sebelumnya. Menurut 
Sugiyono (2007:171), “Metode kualitatif 
adalah metode penelitian yang 
digunakan untuk  meneliti  pada  kondisi  
objek  yang  dialami,  di mana  peneliti 
adalah sebagai instrumen kunci”. 

Fenomena pengamatan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Implementasi kebijakan program 

Raskin, fenomena yang diamati 
adalah : 
a. Isi Kebijakan (1). Kepentingan 

kelompok sasaran; (2). Tipe 
manfaat; (3)   Derajat perubahan 
yang diinginkan; (4). Letak 

pengambilan keputusan; (5). 
Pelaksanaan program 

b. Lingkungan Implementasi: (1). 
Kekuasaan, kepentingan, strategi 
aktor yang terlibat; (2). 
Karakteristik Lembaga/penguasa; 
(3). Kepatuhan dan daya tanggap 

2. Kendala – Kendala  apa saja yang 
dihadapi dan   upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi kendala dalam 
Implementasi kebijakan Raskin. 
 

Dalam Penentuan informan untuk 
memperoleh sumber data yang 
diinginkan dilakukan secara “Purposive” 
yang dipilih dengan pertimbangan dan 
tujuan tertentu. Sedangkan proses  
penelitian  berlangsung  secara  
snowballing   (metode bola salju), yaitu 
dengan  bertanya  kepada  satu  orang  
kemudian  diteruskan  kepada orang lain, 
Adapun  informan  sebagai   sumber   
informasi  utama adalah  Pejabat  dan 
pegawai  Kelurahan Sadang Serang  
Kecamatan Coblong  Kota  Bandung.  
Sebagai  data pendukung , peneliti juga 
menggali  informasi dari pengelola, 
pelaksanan dan masyarakat  yang 
mendapat Program Raskin. Teknik 
pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, studi dokumenter. 
Sedangkan dalam menganalisis data 
menggunakan langkah-langkah sebagai 
berikut: reduksi data, analisis data, 
pengambilan kesimpulan dan verifikasi 

 
D.  PEMBAHASAN 
1. Implementasi Kebijakan 

Pada kenyataannya, selama ini 
implementasi kebijakan RASKIN belum 
berjalan dengan baik dikarenakan  masih  
banyak penyimpangan kebijakan, kondisi  
tersebut sejalan dengan temuan di 
lapangan antara lain: 
a. Tepat Sasaran  
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Pembagian RASKIN tidak tepat 
sasaran yang jumlah sasaran Rumah 
Tangga Miskin (RTM)  masih lebih 
rendah dari total RTM yang ada,  
sehingga menyepakati pembagian 
beras Raskin secara merata kepada 
seluruh rumah tangga miskin untuk 
menghindari kecemburuan 
sosial.Disamping itu juga menurut 
tinjauan dokumen yakni berdasarkan 
hasil penelitian dari Lembaga 
Penelitian Smeru (dalam 
www.ppk.or.id) salah sasaran ini  
disebabkan oleh human error, 
dimana petugas lapangan justru 
membagikan pada keluarga dekat 
atau teman kerabatnya sehingga 
terjadilah KKN.  

b) Tepat Jumlah dan Harga 
Kurangnya pagu dengan 
kekurangakuratan data BPS 
berimplikasi pada munculnya 
berbagai permasalahan dalam 
pelaksanaan program seperti dalam 
penetapan penerima Raskin , jumlah 
beras yang dibagikan sering tidak 
sesuai dengan apa yang telah 
diprogramkan. Kekurangan jumlah itu 
juga terjadi karena petugas lapangan 
berusaha untuk bertindak adil dengan 
membagikan Raskin kepada (hampir) 
seluruh warga termasuk yang tidak 
menerima Raskin.Sedangkan harga 
yang tidak sesuai dengan 
perencanaan awal. Naiknya harga 
Raskin yang harus ditebus warga 
disebabkan oleh alasan yang 
seringkali dimunculkan para petugas 
untuk menjawab ketidaktersediaan 
dana untuk pengangkutan (distribusi 
beras atau biaya transportasi), biaya 
ini dibebankan kepada masyarakat, 
bahkan  tidak heran kalau harga awal 
berbeda dengan harga di lapangan 
karena tempat  lokasi pembagian 
yang berjauhan  sehingga perbedaan 

biaya transportasi dari titik distribusi  
ke penerima Raskin dan  untuk  itu 
kebijakan masing-masing pelaksana 
lokal. 

c) Tepat Waktu 
Pembagian beras RASKIN sering 
terlambat dikarenakan keterlambat-
an pembayaran masyarakat ke aparat 
pelaksana atau pengelola, bahkan 
sering ditalangi oleh pengurus RW  
namun tetap terlambat sehingga  
Kepala Desa/Lurah dalam 
menyetorkan pelunasan Hasil 
Penjualan Beras (HPB) dari warga ke 
rekening BULOG di BRI juga terlambat 
dan ini akan mempengaruhi waktu 
pembagian Raskin bulan berikutnya. 

d) Tepat Administrasi 
Kurang tertibnya penataan 
administrasi program Raskin dampak 
dari keterlambatan pembayaran 
Raskin dari masyarakat dan kesibukan 
para petugas pengelola dan 
pelaksana dikarenakan  bukan aparat 
kelurahan, dan ini akan 
mempengaruhi penataan adminis-
trasi sehingga tidak tertata dengan 
baik.  

e) Tepat Kualitas 
Masyarakat berharap kualitas beras 
yang diterima dapat ditingkatkan lagi, 
dimana RTS banyak yang mengeluh, 
kualitas beras cenderung belum 
memuaskan atau masih rendah, 
misalkan warnanya jelek bahkan 
kotor, bau,dan berkutu, dimana pada 
waktu penerimaan beras dari Bulog 
pihak aparat kelurahan tidak 
membuka atau memeriksa karung 
beras yang diterima. 

          
Sedangkan dari inventarisasi 

penyebab  belum berjalan sesuai dengan 
tujuan dan sasaran  program, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Pengetahuan RTSPM  
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Pengetahuan RTSPM terhadap 
Program Raskin masih kurang 
dikarenakan Sosialisasi program 
Raskin belum dilakukan  secara 
maksimal, mengingat sumber daya 
organisasi yang dimiliki terbatas yaitu 
sumber daya manusia yang hanya 
berjumlah 11 orang dan dianggap 
pelaksanaan program ini sudah rutin 
sehingga RTSPM kurang responsif 
terhadap penyimpangan yang terjadi. 

2. Peran serta instansi terkait 
Kewenangan instansi terkait yang 
terbatas dalam hal koordinasi, 
pengambilan keputusan dan 
operasionalisasi, sehingga meng-
akibatkan keterlambatan pelak-
sanaan program 

3. Database 
Tidak ada database laporan keluhan 
masyarakat mengenai pelaksanaan 
Raskin, dikarenakan tidak adanya 
sarana perasana yang memadai untuk 
menunjang pelaksanaan program, 
sehingga pada waktu ada pengaduan 
dari masyarakat tidak cepat 
diselesaikan. 

4. Koreksi terhadap penyimpangan 
Koreksi terhadap penyimpangan yang 
terjadi belum dapat ditindaklanjuti 
dengan cepat, mengingat 
penyimpang yang terjadi, hal tersebut 
tidak banyak dapat dikatakan 
penyimpangan namun kesepakatan 
karena setiap adanya penyimpangan 
tidak dibuat berita acaranya, 
sehingga untuk melakukan sanksi 
sangat sulit.   

5. Monitoring 
Monitoring yang dilakukan tidak 
dipusatkan pada tempat dimana 
penyimpangan kemungkinan besar 
terjadi, yaitu di titik bagi/RW/RT. 
Dikarenakan hanya melakukan 
monitoring sampai titik 
distribusi/Kelurahan saja, padahal 

titik bagi/RW/RT merupakan titik 
yang rawan terjadi penyelewengan 
pendistribusian Raskin terutama 
sasaran penerima manfaat, jumlah 
dan harga Raskin. Tidak ada jadwal 
monitoring yang jelas dan 
berkesinambungan, baik tenaga 
pelaksana kegiatan, tempat tujuan 
yang diawasi ataupun waktu 
pelaksanaannya; 

       
Untuk mendukung keberhasilan 

Implementasi Kebijakan Program Raskin 
tersebut, antara lain: 

 

1) Bentuk Sosialisasi 
Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak 
kelurahan tentang Peraturan 
Perundangan yang berkaitan dengan 
komunikasi sehingga masyarakat 
dapat mengetahui peraturan-
peraturan  kebijakan RASKIN agar 
masyarakat tidak lagi melakukan 
penyimpangan kebijakan RASKIN, 
melalui yaitu sosialisasi internal 
Pengurus RW dan RT 
(pelaksana/pengelola Program 
Raskin/), dan sosialisasi eksternal 
(masyarakat penerima Raskin), serta 
koordinasi antara instansi terkait. 

2) Sikap dari  Implementor  
Sikap yang dimiliki oleh implementor 
sangat positif seperti: komitmen, 
kejujuran dan sifat demokratis. 
Apabila implementor  memiliki sikap 
yang baik dan transparan, 
Implementor akan dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik, 
seperti apa yang diinginkan oleh 
pembuat kebijakan. Ketika 
implementor memiliki sifat atau 
perspektif yang berbeda dengan 
pembuat kebijakan, maka proses 
implementasi kebijakan juga menjadi 
tidak efektif. 
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Sedangkan dalam pelaksanaan 

kebijakan program Raskin di Kelurahan 
Sadang Serang  akan difokuskan pada Isi 
Kebijakan dan Lingkungan kebijakan 
dengan acuan teori Marilee Grindle, 
sebagai berikut: 
1. Isi Kebijakan 
a. Kepentingan Kelompok Sasaran 
      Pengelola dan pelaksana program 

Raskin  merasa puas terhadap 
pelaksanaan Program Raskin karena 
sangat  memahami secara jelas  
kepentingan kelompok sasaran dan 
sesuai dengan tujuan program  tetapi 
belum secara keseluruhan  
mengakomodir kebutuhan kepenting-
an kelompok sasaran, mengingat 
pagu jatah beras untuk masyarakat 
miskin belum terpenuhi semua 
sehingga dengan prinsip pembagian 
beras bagi rata  sesuai musyawarah.  

b. Manfaat dan perubahan program 
Raskin  
Dengan adanya program Raskin ini 
masyarakat miskin mendapat 
manfaat langsung dari keberadaan 
program Raskin tersebut, bahkan 
penerima Raskin merespon sangat 
positif, mengharapkan adanya tingkat 
perubahan bagi rumah tangga 
penerima Raskin karena mampu 
meringankan beban ekonomi dan 
kebutuhan beras, serta meningkatkan 
kuantitas dan kualitas konsumsi 
rumah tangga miskin terhadap beras. 

c. Komunikasi  dan pengambilan 
keputuasan 
Implementor cukup paham dengan 
tugasnya masing-masing untuk 
menjalankan proram Raskin ini 
diperlukan komunikasi yang 
baik,sehingga sosialisasi program bisa 
dapat diterima dengan baik oleh 
masyarakat., oleh karena itu dalam  
pengambilan keputusan selalu di 
musyawarahkan. 

d. Sumberdaya 
Implementasi kebijakan Raskin perlu 
dukungan sumber daya, baik sumber 
daya manusia yaitu memiliki 
tanggungjawab, transparan, dan jujur 
sedangkan sumber daya 
finansial,yaitu merupakan dana yang 
disediakan pemerintah untuk 
pengadaan Raskin dan ketersediaan 
dana dari masyarakat penerima 
manfaat itu sendiri untuk menebus 
Beras Raskin ini., 

e. Akomodir aspirasi 
Pengelola dan Pelaksana RW/RT  siap 
menerima kritikan dan saran dari 
kelompok sasaran penerima Raskin, 
dimana pengelola dan pelaksana 
RW/RT menampung permasalahan 
penerima Raskin  disampaikan ke 
tingkat Kelurahan dan Kecamatan. 
 

2. Lingkungan Kebijakan 
a. Keberhasilan Pengelolaan Raskin 
     Keberhasilan dikelompokkan menjadi 

dua  faktor, yaitu : 
     1) Faktor dari dalam 

a. Sumber daya manusia yang 
bertanggungjawab, jujur dan 
terbuka. 

b. Sosialisasi dilakukan dengan 
baik tentang peraturan-
peraturan kebijakan Raskin 
sehingga pengelola, pelaksana 
dan masyarakat penerima 
Raskin betul-betul mengerti 
dalam melaksanakan kebijakan 
tersebut. 

c. Kuantitas atau pagu  beras 
ditambah disesuaikan dengan 
jumlah masyarakat miskin yang 
ditetapkan 

d. Tersedianya sarana dan 
prasarana  untuk mendukung 
kebijakan Raskin. 
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2)  Faktor dari luar 

a. Terjalinnya komunikasi yang 
baik antar pengelola, pelaksana 
dan masyarakat penerima 
Raskin serta intansi terkait. 

b. Pembagian Raskin tepat 
sasaran dan sesuai dengan 
data yang ditetapkan dan 
betul-betul membantu 
masyarakat yang tidak mampu 
atau masyarakat miskin. 
 

b. Karakteristik Penguasa 
Karakteristik penguasa terhadap 
implementasi  program Raskin sangat  
berpengaruh dalam mendukung 
keberhasilan pengelolaan / 
pelaksanaan  dari Raskin 
tersebut,dimana penguasa 
mendukung dan mempunyai 
komitmen yang tinggi dalam 
pelaksanaan Raskin sehingga 
kewenangan yang terjadi antara 
aparat pelaksana kebijakan RASKIN 
sudah jelas dan sesuai dengan 
jabatan serta keahliannya 

c. Kepatuhan Masyarakat 
Mengingat pagu beras RASKIN sangat 
terbatas maka Implementasi 
kebijakan Raskin untuk masyarakat 
miskin didalam pembagian Raskin 
sangat patuh berdasarkan 
musyawarah antar 
pengelola/pelaksana dan masyarakat 
penerima Raskin serta saling 
menghargai dalam mengikuti 
peraturan pembagian Raskin untuk 
bagi rata.  

 
2.  Kendala-Kendala Yang Dihadapi 
a. Pemerintah Daerah belum 

mengalokasikan dana pendamping 
dan dana talangan Raskin dalam 
APBD. 

b. Kurangnya pagu dibandingkan 
dengan jumlah RTM menyebabkan 

ketidaktepatan sasaran, jumlah 
beras, dan frekuensi penyaluran        

c. Ketidaktepatan harga dipengaruhi 
oleh titik distribusi yang tidak 
sekaligus menjadi titik bagi dan 
lokasinya jauh dengan penerima 
manfaat 

d Ketidaktepatan jadwal distribusi   
berpengaruh terhadap kesiapan   
masyarakat dalam menyediakan 
waktu dan dana pembelian, sehingga 
adanya tunggakan pembayaran dari 
titik distribusi 

e. Tidak tersedianya transportasi untuk 
pengangkutan beras dari titik 
distribusi ke lokasi penerima Raskin 

 
3. Upaya Yang Dilakukan 
a. Pemerintah Daerah hanya sebagian 

menyediakan dari APBD untuk 
membantu biaya operasional 
sehingga hasil musyawarah antara 
pengelola dengan masyarakat 
kekurangan dana operasional 
dibebankan ke masyarakat dibagi 
rata. 

b. Ketepatan target  atau  sasaran 
penerima manfaat sangat ditentukan 
oleh keseriusan dan peran pemda 
atau Badan Pusat statistik (BPS) serta 
pelaksana di tingkat lokal, dengan 
sosialisasi ke masyarakat yang 
menekankan bahwa Program Raskin 
hanya untuk rumah tangga miskin, 
mengingat pagunya kurang maka 
pengelola atau pelaksana untuk 
pembagian beras Raskin dengan 
menggunakan data BPS yang telah 
diverifikasi ditingkat lokal, dan 
transparansi daftar penerima. 

c. Ketepatan harga ditentukan oleh titik 
distribusi yang sekaligus berfungsi 
sebagai titik bagi dan lokasinya dekat 
dengan penerima manfaat,  oleh 
karena itu masyarakat 
bermusyawarah tentang biaya angkut 
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beras Raskin dari titik distribusi ke 
tempat penerima Raskin dibebankan 
pada masyarakat dengan bagi rata 
mengingat  biaya operasional tidak 
semua dapat kontribusi dari APBD  

d. Ketidak tepataan jadwal, karena 
adanya tunggakan pembayaran dari 
masyarakat penerima Raskin maka 
pengelola dan pelaksana berinisiatif 
untuk melunasi dari kas RW, 
walaupun tetap terlambat, sehingga 
akan mempengaruhi distribusi bulan 
berikutnya dan ini juga akan 
mempengaruhi pembuatan laporan 
administrasi. 

d. Tidak    tersedianya   transportasi   
untuk   pengangkutan beras dari titik 
distribusi ke lokasi penerima Raskin 
sehingga hasil musyawarah biaya 
transportasi dibebankan pada 
masyarakat. 

 
E.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan sebagaimana diuraikan 
pada Bab IV, maka peneliti, dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut : 
dengan  menggunakan metode 
penelitian  deskriptif kualitatif .Hasil 
penelitian  ini  menunjukan bahwa 
Implementasi  kebijakan  program   
Raskin  dan  isi  kebijakan  serta  
lingkungan  kebijakan  belum  berjalan  
sesuai  dengan  tujuan dan  sasaran  
program , bahwa  implementasi 
kebijakan  Raskin  tidak selalu  
berpedoman  penuh  pada   prosedur  
kebijakan  karena  tergantung   pada  
kondisi dan situasi  masyarakat  
setempat,  bahkan  sering terjadi 
penyimpangan dalam pelaksanaan  yaitu  
tidak  tepat  sasaran, tidak  tepatnya   
jumlah  dan  harga,  tidak tepatnya  
waktu, tidak  tepat  administrasi dan 
tidak tepat kualitas, hal ini menyebabkan  
RTM  ada yang  merasa  tidak  puas 

karena tidak sesuai dengan kebutuhan  
dan  harapan  penerima  Raskin. 
Pelaksanaan kebijakan Raskin yang telah 
dilakukan, tidak terlepas dari berbagai 
kendala dan tantangan yang disebabkan 
oleh keberagaman kondisi geografis dan 
budaya masyarakat, untuk mengatasinya 
kendala tersebut, perlu adanya upaya 
yang dilakukan dalam mencapai tujuan. 

Adapun rekomendasi yang peneliti 
ajukan yaitu dari segi strategi program 
dan segi teknis adalah sebagai berikut:  
1.  Sosialisasi Peraturan Perundangan 

Kebijakan Raskin 
Program Raskin perlu direvisi, antara 
lain dengan melakukan sosialisasi 
nasional secara terarah untuk 
memberikan kesadaran dan 
pemahaman yang benar mengenai 
program ini kepada semua pemangku 
kepentingan, baik aparat pelaksana 
maupun masyarakat. Sosialisasi 
Peraturan Perundangan ini berkaitan 
dengan komunikasi agar masyarakat 
dapat mengetahui peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan 
kebijakan Raskin agar masyarakat 
tidak lagi melakukan penyimpangan 
kebijakan RASKIN. Kegiatan sosialisasi 
tersebut harus diatur secara tegas 
dalam Pedoman Umum (Pedum). 

2.  Validasi Penerima Raskin 
Validasi penerima Raskin ini berkaitan 
dengan sensus rumah tangga untuk 
mengumpulkan data. Hasil sensus 
tersebut selanjutnya dipergunakan 
sebagai informasi dasar untuk 
melakukan analisis diskriminan guna 
memisahkan penduduk miskin 
dengan penduduk bukan miskin, 
sehingga pelaksanaan Raskin menjadi 
tepat sasaran dan yang  menerima 
beras Raskin adalah benar-benar 
masyarakat tidak mampu atau  yang 
membutuhkan. 
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3.  Sanksi Penyimpangan Kebijakan 

Raskin 
Sanksi yang jelas dan tegas ini 
berkaitan dengan  sikap dari  
Implementor  sehingga aparat 
pelaksana kebijakan dan  masyarakat 
tidak melakukan penyimpangan 
kebijakan RASKIN tersebut. 

4. Pendistribusian Raskin 
Strategi optimalisasai berkaitan 
dengan pendistribusian Raskin. 
Mengingat tidak adanya dana 
operasional yang optimal  untuk 
penyaluran Raskin dari titik distribusi 
ke tempat penerima Raskin, lebih 
baik penyaluran RASKIN melalui 
Lembaga Masyarakat atau Koperasi 

5. Mengadakan uji coba melalui 
percontohan dengan skala kecil yang 
perlu  terus menerus dievaluasi, 
sebelum program ini dijalankan 
secara nasional 
(http://www.undip.ac.id) 

6.  Sosialisasi  rutin kepada masyarakat 
tentang kebijakan RASKIN baik 
berupa penanganan  dan pengaduan 
masyarakat, dan berusaha  Interaksi 
yang insentif antara organisasi 
pelaksana kebijakan RASKIN dalam 
hal ini Kelurahan/kecamatan dengan 
pengelola / pelaksana dan kelompok 
sasaran , sehingga informasi  yang 
disampaikan komunikator 
mengandung kejelasan. 

6.  Pagu    jumlah   rumah  tangga 
penerima hasil verifikasi di tingkat 
desa/kelurahan maksimal sama 
dengan pagu yang diperoleh, supaya 
menjamin jumlah beras per rumah 
tangga sesuai dengan ketentuan. 
Pengesahan dan penentuan validitas 
daftar nama penerima sasaran 
dilakukan oleh dan menjadi tanggung 
jawab Kelurahan  atau Kecamatan. 

7.  Perlu pengaturan   titik distribusi    
yang dapat menunjang harga sesuai 

ketentuan. Letak titik distribusi perlu 
didekatkan dengan penerima 
manfaat sehingga bisa sekaligus 
menjadi titik bagi. 

8.  Tepat administrasi, Pembayaran 
Raskin yang tertunda (hutang) harus 
didesain dengan mempertimbangkan 
karakter perilaku masyarakat 
penerima Raskin misalnya dengan 
cara menabung sesuai kemampuan 
yang dikoordinir oleh tim yang 
ditunjuk RT, RW atau Kelurahan. 
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