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A. Latar Belakang Masalah  

 
Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini 

menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan 

berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non 

Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia 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.  

Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada 

teori Bottom-Up. 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 dicanangkannya Program Raskin.  

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah 

program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen 

Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam 

Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-

12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.  



Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar 

Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial 

(JPS). Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah 

beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, 

dan penyediaan lembaga pendamping.  

Pada 2002, pemerintah mengganti nama OPK (Operasi Pasar Khusus) menjadi Program 

Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai bagian dari program perlindungan 

sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin), tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan 

dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM yang pada awalnya 10 kg, 

selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 kg hingga 20 kg, dan pada 2009 menjadi 15 

kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada 2006 berkurang 

menjadi 10 kali, dan pada 2007 sampai sekarang ini kembali menjadi 12 kali per tahun. Sasaran 

penerima manfaat yang sebelumnya menggunakan data keluarga prasejahtera (KPS) dan 

keluarga sejahtera 1 (KS-1) alasan ekonomi hasil pendataan BKKBN (Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional), sejak 2006 berubah menggunakan data RTM hasil pendataan 

BPS (Badan Pusat Statistik) (www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15).  

Program ini dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) yang subsidinya ditarik oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM tersebut 

jelas berdampak pada naiknya harga bahan pangan (sembilan bahan pokok), salah satunya beras. 

Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin 

sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan 

perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/rumah tangga miskin/bulan 

dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00/Kg (Netto) di titik distribusi. Program ini mencakup 



di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik 

distribusi di pegang oleh Perum Bulog (www.digilib.itb.ac.id).  

Sasaran dari Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada keluarga 

miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka menguatkan ketahanan pangan rumah 

tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan 

pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa 

merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. 

Sebagai Daerah dengan jumlah penduduk miskin yang masih tergolong tinggi, desa Rantau Baru 

termasuk daerah yang menjadi target penyaluran Raskin.  

Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput 

dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada lima masalah dalam penyaluran 

program raskin yaitu : 

1. Salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-

keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga 

sejahtera).  

2. Jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah diprogramkan.  

3. Kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi 

antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan.  

4. 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), 

pengadaan kantong plastik, dan lain-lain.  



Dari paparan implementasi Program Raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyaluran raskin amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi. 

Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin kepada Rumah Tangga 

Miskin maka dengan itu penelitian ini mengambil judul : “Implementasi Program Raskin (Beras 

Untuk Rakyat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraaan Masyarakat Miskin di Desa 

Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan”.  

 

B. Tujuan Penelitian  
 
a. Menganalisa dan menjelaskan mekanisme proses implementasi Program Raskin (Beras 

Untuk Rakyat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraaan Masyarakat Miskin di 

Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

b. Mengidentifikasikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi Program 

Raskin (Beras Untuk Rakyat Miskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraaan 

Masyarakat Miskin di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan. 

 

C. Luaran Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan luaran, antara lain : 

1. Menghasilkan beberapa artikel ilmiah yang siap untuk dipublikasikan baik jurnal lokal 

maupun jurnal nasional 

2. Memfasilitasi mahasiswa strata satu (S1) dalam menyelesaikan tugas akhir 

 
 
 
 
 
 
 



D. Konsep Teori 
 
1. Kebijakan Publik 

 Menurut Lasswell tujuan kebijakan publik adalah perwujudan martabat manusia baik 

secara teori maupun fakta (Dunn, 1998: 70). Kebijakan publik harus dikembangkan dengan 

mengedepankan perubahan di sektor publik, sehingga pergerakan reformasi di sektor publik 

dapat bergerak lebih cepat dari yang diusahakan oleh kebijakan publik sebelumnya. Analisis 

kebijakan dinamis ini mendudukkan analisis kebijakan sebagai ranah rasional dan idealis dengan 

mementingkan usaha lebih keras kepada pengembangan dan penilaian alternatif kebijakan yang 

lebih kreatif, lebih maju, lebih berorientasi kepada masa depan dengan mengikutsertakan publik 

dalam setiap tahap analisis kebijakan.  

 Pelibatan publik dari sejak awal proses analisis dan pendampingan analis kebijakan 

dengan metode-metode yang sistematis diyakini dapat melahirkan kebijakan publik yang lebih 

rasional dan memiliki tingkat penerimaan tinggi dalam proses politik pengambilan kebijakan 

(Dwiyanto Indiahono, 2009). 

 Hogwood dan Peters menganggap ada sebuah proses liner pada sebuah kebijakan yaitu : 

policy innovation–policy succession–policy maintenance–policy termination. Policy innovation 

adalah di mana pemerintah berusana memasukkan sebuah problem baru yang diambil dari 

hiruk pikuk kepentingan yang ada di masyarakat untuk kemudian dikonstruksi menjadi sebuah 

kebijakan yang relevan dengan konteks tersebut. Policy succession, setelah aspirasi itu ditangkap 

make pemerintah akan mengganti kebijakan yang ada dengan kebijakan baru yang lebih baik. 

Policy maintenance adalah sebuah pengadaptasian atau penyesuaian kebijakan baru yang dibuat 

tersebut untuk keep the policy on track. 



2. Implementasi Kebijakan 

 Menurut Water William (dalam Jones 1991,295) dikutip dari Ismail Nawawi 

(2009:132) bahwa masalah yang paling penting dalam implementasi kebijakan memindahkan 

suatu keputusan kedalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. 

Implementasi adalah tahap tindakan/aksi, di mana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi 

kebijakan yang dioperasionalkan (Denhardt, 1995:253). Selanjutnya dalam memahami 

implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang terjadi sesudah 

sesuatu program di laksanakan atau dirumuskan. Peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan 

yang terjadi setelah proses pengesahan kebi jakan, baik yang berhubungan dengan 

usaha untuk pengadministrasiannya, maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak 

nyata pada masyarakat (Mazmanian dan Sabatier, 1986: 4). 

 Tujuan studi implementasi yang paling pokok ialah mempelajari bagaimana 

kinerja suatu kebijakan publik, serta mengkaji secara kritis factor-faktor yang 

mempengaruhi suatu kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan (Effendi, 2000). Keterlibatan 

aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus dari bijakan publik (Budi 

Winarno 2002:18). 

 Ada beberapa tantangan yang dihadapi implementor mempertimbangkan dampak dari 

beberapa fase proses kebijakan,yaitu: 

1. Permasalahan dan tuntutan secara tepat didefinisikan kembali dalam proses kebijakan. 

2. Para pembuatan kebijakan sering mendefinisikan masalah untuk mereka yang belum 

mendefinisikan sendiri. 

3. Program-program yang membutuhkan partisipasi masyarakat dan antar pemerintahan 



bila mengandung berbagai penafsiran tentang maksud program itu sendiri. 

4. Program mungkin dapat dilaksanakan tanpa perlu mempelajari kegagalan. 

5. Program sering mencerminkan kesepakatan yang dapat mudah dicapai ketimbang 

kepastian yang sesungguhnya. 

6. Banyak program dikembangkan dan dilaksanakan tanpa mendefinisikan 

masalahnya secara jelas. 

 Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa variabel 

atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama, lain. Banyak 

pandangan dari berbagai tokoh mengenai faktor atau variabel yang menunjang 

keberhasilan suatu kebijakan itu diimplementasikan. Seperti yang dikemukan oleh 

Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975), ada lima variabel yang mempengaruhi 

kinerja implementasi, yakni; 

1. Standar dan sasaran kebijakan; 

2. Sumberdaya; 

3. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas; 

4. Karakteristik agen pelaksana; dan 

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

 Sedangkan pendapat Donal Van Meter dan Carl Van Horn yang dikutip dari 

Samodra Wibawa, 1994:19 menyatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai 

keputusan politik dari para pembuat kebijakan, dalam implementasi tersebut menurut 

Meter dan. Horn sangat dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor yaitu: 

1. Komunikasi organisasi 

2. Standar sasaran 



3. Sumber daya 

4. Kondisi sosial dan ekonomi politik 

5. Karakteristik organisasi dan komunikasi antar organisasi 

6. Sikap pelaksana 

 Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (solichin Abdul Wahab, 2003:65), 

mereka menjelaskan makna implementasi kebijakan dengan menyatakan bahwa : memahami apa 

yang senyatanya terjadi sesudah suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul 

setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakupbaik usaha-usaha 

untuk mengadministrasikan ataupun menimbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat atau 

kejadian-kejadian. 

 Dalam Sujianto (2008:34), implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang: 

• Pemrakarsa kebijakan (pencetus gagasan kebijakan) 

• Pejabat - pejabat pelaksana kebijakan 

• Aktor-aktor perorangan di luar badan–badan atau birokrasi pemerintahkepada siapa 

program ditujukan, yaitu pada kelompok sasaran dan target grup. 

 Sedangkan menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 

empat variabel yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur 

birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.  

 Quade (1984:310) menyatakan dalam proses implementasi kebijakan yang ideal 

akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor-

faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya suasana yang agak memanas (tensional) dan 

kemudian diikuti tindakan tawarmenawar atau (transaksi). Dari transaksi tersebut diperoleh 



umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai masukan dalam 

perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberi gambaran bahwa terdapat empat variabel 

yang harus diteliti dalam mengkaji implementasi kebijakan publik yaitu organisasi 

pengimplementator, kelompok sasaran, kebijakan, lingkungan. 

J.A.M. Maarse (dikutip dari Hogerwerf, 1993:157) menyatakan terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : 

1. Isi kebijakan implementasi, kebijakan yang baik harus dapat diketahui dari isi (contents) 

kebijakan secara jelas dan rinci. Hal ini berkaitan dengan tujuan, penetapan prioritas, 

kebijakan yang khusus dan somber yang memadai. 

2. Diterima pesan secara benar implementasi yang baik dapat terlihat dari tersedianya 

informasi yang dimiliki oleh para implentator untuk memainkan perannya. 

3. Dukungan implementasi kebijakan yang baik dapat diketahui dari sejumlah dukungan 

yang cukup bagi para implementator untuk memainkan peran dengan baik, dalam hal 

ini adalah kesamaan kepentingan, kesesuaian harapan dan kesamaan pandangan. 

 Merilee S.Grindle (dalam AG. Subarsono, 2009:93), dalam pandangan Grindle 

keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan 

(Content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). 

 Variabel yang pertama yaitu isi kebijakan, variabel ini mencakup: (1) kepentingan yg 

dipengaruhi : Semakin banyak semakin sulit diimplementasikan.(2) Jenis manfaat yg diperoleh: 

Kebijakan yg memberi manfaat aktual dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah 

diimplementaikan. (3) Derajad perubahan yg diinginkan; Perubahan sikap dan perilaku akan sulit 

dilakukan. (4) Kedudukan/ posisi pembuat kebijakan. (5) Siapa pelaksana program. (6) Sumber 



daya yg dikerahkan. Sedangkan variabel yang kedua yaitu lingkungan kebijakan, yang 

mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rejim yang sedang 

berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

 Berdasarkan beberapa teori yang dikemukan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa untuk melihat pelaksanaan kebijakan penyaluran Raskin dapat digunakan teori Merilee 

S.Grindle. Pelaksanaan suatu kebijakan tidak akan berhasil jika tidak dilaksanakan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan dalam kebijakan tersebut. 

3. Kemiskinan 

 Kemiskinan sesungguhnya merupakan masalah multidemensi. Dalam rancangan strategic 

kemiskinan disebutkan bahwa dimensi kemiskinan mencakup hal pokok, yakni kurangnya 

kesempatan, rrendahnya kemampuan, kurangnya jaminan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan 

juga berkaitan dengan keterbatasan hak-hak social, ekonomi, dan politik seseorang sehingga 

secara komulatif mereka menyebabkan kerentanan, keterpurukan dan ketidakberdayaan. 

Kemiskinan juga berkaitan erat dengan kesejahteraan,sehingga jika seseorang dianggap miskin 

biasanya dia tidak akan sejahtera. 

 Sedikitnya ada dua macam persefektif yang lazim digunakan untuk mendekati 

masalah kemiskinan, yaitu persefektif kultural (cultural perspektive) dan persefektif 

struktural atau situasional (situational perspektive). Masing-masing perspektif tersebut 

memiliki tekanan, acuan, dan metodelogi tersendiri yang berbeda dalam menganalisis 

masalah kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat 

analisis: individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskinan ditandai 



dengan sifat yang lazim disebut a strong feeling of marginality seperti: sikap parokial, apatisme, 

fatalisme, boros, tergantunng dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai 

dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual marriages. 

Dan pads tingkat masyarakat, kemiskinan terutama ditunjukkan oleh tidak terintegrasinya kaum 

miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Mereka seringkali memperoleh 

perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi 

peluang untuk berkembang. 

 Sedangkan menurut perspektif situasional, masalah kemisikinan dilihat sebagai dampak 

dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi 

modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantah dalam program-program 

pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (growth) dan kurang 

memperhatikan pemerataan hasi l  pembangunan. Program-program itu antara 

lainberbentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan 

pangan sebesarbesamya guns memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. 

 Faktor-faktor penyebab kemiskinan diantara: 

1. Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari 

perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. 

2. Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. 

3. Penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan 

kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. 

4. Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk 

perang, pemerintah, dan ekonomi. 

5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan 



hasil dari struktur sosial. 

 Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang 

dilakukan pada tujuh belas propinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor 

utama penyebab kemiskinan, yaitu: 

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, 

2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan asset 

produksi serta modal kerja. 

3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi 

pertanian. 

4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan 

infrastruktur wilayah. 

5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan oleh pemerintah dalam investasi 

dalam rangka pengentasan kemiskinan. 

6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada. 

 

4. Penyaluran Raskin 

 Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah 

sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi 

beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam 

meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah 

dengan jumlah maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 

1600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara 

tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang 



oleh Perum Bulog. 

 Penyaluran RASKIN berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah 

Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG dalam hal ini kepada, Kadivre/ 

Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu RASKIN (tonase dan jumlah Rumah 

Tangga Sasaran - RTS) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan. 

 Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum BULOG berdasarkan 

SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk 

masing-masing Kecamatan atau Desa/ Kelurahan kepada Satker RASKIN. Satker RASKIN 

mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN 

kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi. 

 Di Titik Distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM (Penerima 

Manfaat) RASKIN dilakukan oleh salah sate dari tiga (3) Pelaksana Distribusi RASKIN yaitu 

Kelompok Kerja (Pokja), atau Waning Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di 

Titik Distribusi inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS - PM RASKIN ke Pelaksana 

Distribusi. 

E. Metode Penelitian 

 Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah mengandalkan hasil wawancara 

antara peneliti dengan informan yang dengan sengaja peneliti tentukan sesuai dengan kebutuhan 

informasi yang diperlukan. Kemudian observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-

kejadian dilapangan. Selanjutnya, menyeleksi data-data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan 

dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis dan bentuknya. Kemudian diolah dan dianalisis 

secara deskriptif/kualitatif sesuai dengan materi permasalahan serta berupaya melakukan 



pemahaman secara mendalam, serta interprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. 

 Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi sebagai 

sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Adapun informen dalam penelitian 

ini adalah masyarakat desa Rantau Baru dan pemerintah Kabupaten Pelalawan yang 

melaksanakan kebijakan. 

 

F. Jadwal Pelaksanaan 

 Penelitian akan dilaksanakan selama 9 bulan meliputi beberapa aspek kegiatan antara lain 

persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut  

Tabel. 

Jadwal Pelaksanaan Penelitian  

No. Jadwal Penelitian 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Persiapan : 
• Penyusunan proposal 
• Pengusulan proposal 

 
X 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     

2. 
Studi pendahuluan : 
• Observasi lapangan  

 X  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. 
Penelitian lapangan : 
• Pengumpulan data 

  X      
 
 
 

4. 
Pengolahan data : 
• Analisa data 
• Penarikan kesimpulan  

   X X X X X 
 
 

5. 

Penyusunan laporan : 
• Laporan sementara 
• Seminar  
• Laporan akhir 

        X 

 
 



G. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Masyarakat Penerima Raskin 

1. Kriteria Rumah Penerima Raskin 

 Beras Raskin hanya diperuntukkan bagi mereka yang tergolong paling miskin dan 

rawan pangan. Disebutkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin dan PKPS BBM 

Bidang Pangan, bahwa dalam memilih kelompok sasaran Kebijakan Raskin disesuaikan 

dengan kriteria yang ditetapkan oleh BKKBN setempat. 

 Adapun kriteria keluarga miskin menurut BKKBN sebagai berikut: a. Keluarga 

Pra-Sejahtera alasan ekonomi 

• Tidak mampu makan dua kali sehari; 

• Bagian lantai yang terluas dari tanah; 

• Anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah 

dan bepergian. 

b. Keluarga sejahtera I alasan ekonomi 

• Tidak mampu mengkonsumsi protein satu kali dalam seminggu;  

• Satu tahun terakhir anggota keluarganya memperoleh minimal satu stel pakaian baru 

• Lantai rumah minimal delapan meter persegi untuk tiap penghuni. 

c. Kriteria Lainnya yang masih dapat digolongkan sebagai keluarga Miskin 

• Tidak mampu mengobatkan anak yang sakit ke fasilitas kesehatan; 

• Kepala keluarga terkena PHK massal; 

• Dalam keluarga ada anak yang putus sekolah. 

 



 Namun kriteria seperti yang diungkap oleh BKKBN diatas tidak semestinya 

diterapkan dalam proses pendataan penduduk miskin. Hal ini tampak seperti kriteria penduduk 

miskin yang diterapkan di Desa Rantau Baru, para aparatur Desa mengalami kesulitan dalam 

menentukan kriteria penduduk miskin. Hal ini dikarenakan taraf hidup penduduk Desa Rantau 

Baru memiliki taraf hidup yang semua hampir sama.  

 Jika dilakukan pengamatan pada lokasi penelitian akan terlihat kriteria penduduk miskin 

Desa Rantau Baru seperti: 

• Bagian lantai yang terluas dari papan, 

• Anggota keluarga tidak memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah 

dan bepergian. 

• Tidak mampu mengkonsumsi protein satu kali dalam seminggu; 

• Satu tahun terakhir anggota keluarga memperoleh minimal satu stel pakaian baru; 

• Lantai rumah minimal delapan meter persegi untuk tiap penghuni. 

• Tidak mampu mengobatkan anak yang sakit ke fasilitas kesehatan, kecuali jika memiliki 

Askeskin dan mendapatkan bantuan atau sumbangan dari masyarakat. 

• Dalam keluarga ada anak yang putus sekolah. 

 

2. Jumlah Raskin 

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah 

program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban 

pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan 

ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah 

maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1.600,00 per kg 



(netto) di titik distribusi. 

Penerima Raskin di Desa Rantau Baru dapat mengambil jatah berasnya 

berdasarkan periode pembagian Rakin yaitu tiga bulan sekali dengan jumlah timbangan 

sebanyak 45 Kg dan membayar sebanyak Rp. 72.000. Metode penyaluran Raskin yang 

diterapkan sebenarnya dirasakan berat oleh penerima Raskin, karena mereka harus membayar 

beras miskin tersebut dalam jumlah yang besar. Akan tetapi baik itu pelaksana penyaluran 

maupun penerima sendiri tidak bisa berbuat banyak karena ini sudah menjadi ketetapan 

pemerintah.  

 Hal diatas membuktikan kurang pekanya pemerintah terhadap kehidupan masyarakat 

miskin, sehingga tidak menyadari bahwa aturan atau kebijakan yang dibuatnya justru membuat 

penerima Raskin menjadi susah untuk memenuhi jumlah uang yang harus dibayar mereka 

untuk 45 Kg beras tersebut.  

 

B. Implementasi Kebijakan RASKIN di Desa Rantau Baru  

1. Pelaksana Kebijakan Raskin 

 Untuk bisa melihat bagaimana proses implementasi kebijakan Raskin maka harus 

dilihat siapa pelaksana kebijakan, untuk Desa Rantau Baru pelaksananya terdiri dari 

beberapa aparatur pelaksana diantaranya yang pertama Penanggungjawab pelaksanaan yaitu 

orang yang bertanggungjawab atas segala hal yang terjadi selama proses pembagian raskin. 

Untuk tingkat kecamatan yang bertanggungjawab adalah Camat, sedangkan untuk desa Rantau 

Baru yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa. Pelaksana kedua adalah Satker Raskin, 

Satker Raskin adalah orang atau tim kerja yang menjalankan proses pembagian Raskin kepada 

kelompok sasaran. Di desa Rantau Baru Satker Raskin berjumlah dua orang yang 



diperoleh dari hasil musyawarah desa, sehingga terpilihlah Satker pertama dari aparatur 

desa dan yang kedua dari masyarakat umum. Pelaksana ket iga adalah Pengawas 

yang memantau ja lannya proses pembagian Raskin, untuk desa Rantau Baru yang 

menjadi pengawas Raskin adalah Aparatur Desa dan juga Masyarakat Rantau Baru sendiri. 

 Seorang pelaksana kebijakan harus mengerti cara ataupun tahapan yang harus dilalui 

dalam proses pelaksanaan kebijakan, karena dengan begitu pelaksana akan lebih mudah 

menggambarkan proses pelaksanaan kebijakan. Seperti dalam penelitian Raskin ini, peneliti 

mendapatkan gambaran pelaksana kebijakan Raskin di Desa Rantau Baru.  Berdasarkan 

hasil survey dan wawancara dengan Satker Raskin Rantau Baru Proses Pelaksanaan 

Pembagian Raskin berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemkab Pelalawan kepada 

Perum Bulog, kemudian Perum Bulog mengeluarkan Surat Perintah Pengeluaran Barang 

(SPPB) untuk pihak Kecamatan yang kemudian diserahkan kepada Satker Raskin. Selanjutnya 

Satker Raskin Desa Rantau Baru mengambil beras di gudang Perum Bulog, dan kemudian 

menyerahkannya kepada tiap-tiap RW/RT Desa Rantau Baru untuk dibagikan kepada RTM di 

Desa Rantau Baru. 

 Dalam pelaksanaan kebijakan Raskin dapat dilakukan melalui beberapa tahapan seperti 

dibawah ini: 

a. Sosialisasi 

 Sosialisasi tentang Raskin kepada masyarakat terutama kepada pelaksana dan juga 

kepada Rumah Tangga Miskin. Dalam proses implementasi kebijakan terdapat indikator-

indikator pelakasanaan, salah satunya adalah sosialisasi. Hal ini berupa semacam seminar atau 

spanduk dan rako rutin per bulan di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Seperti yang 

diungkapkan oleh Sekdes Rantau Baru dan Satker Raskin Rantau Baru, bahwa Sosialisasi juga 



diselenggarakan oleh kecamatan. Untuk di Desa Rantau Baru kami juga mengadakan 

sosialisasi kepada Masyarakat tentang Raskin, bentuk dari sosialisasinya adalah 

petemuan di Balai Desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas semua tentang Raskin. 

 Selain sosialisasi masih ada cara yang bisa digunakan untuk mengatasi atau 

menghindari dari masalah yang berhubungan dengan Raskin, caranya yaitu dengan 

meningkatkan koordinasi antara pendistributor/pengawas, pelaksana kebijakan, dan juga 

masyarakat miskin. Artinya adanya hubungan kerja yang baik dan juga adanya komunikasi yang 

baik antara ketiga kelompok tersebut. Sehingga kelompok sasaran bisa mengetahui keberadaan 

dan juga fungsi dari raskin, serta bisa membantu mengawasi proses pelaksanaan pembagian 

raskin. 

b. Pendataan 

 Setelah dilakukannya sosialisasi maka proses selanjutnya adalah ndataan. 

Pendataan ini bertujuan untuk mendapatkan daftar nama kelompok saran. Di Desa Rantau Baru 

jumlah Penerima Raskin didapat melalui hasil musyawarah antara ketua RW dan RT masing-

masing, jumlah Penerima Raskin haruslah orang-orang yang benar-benar membutuhkan 

bantuan ini. Oleh karena itu RW dan RT bekerjasama untuk mendata keluarga-keluarga yang 

ada di RW mereka. Sehingga nantinya bisa ditemukan kelompok sasaran yang tepat. Hasil 

dari pendataan ini diserahkan kepada pihak desa yang kemudian akan diserahkan kepada pihak 

kabupaten, setelah diteliti oleh Kabupaten Pelalawan data tersebut kembalikan lagi ke 

Kecamatan yang kemudian diserahkan kembali ke desa masing-masing.  

c. Pendistribusian 

Setelah ditentukan dan disahkan jumlah Penerima Raskin maka proses selanjutnya yang 



akan dilewati oleh Satker Raskin adalah proses pendistribusian Raskin dari Bulog kepada 

Kelompok Sasaran. Disinilah beras, yang telah diambil dari gudang Bulog akan dibagikan 

kepada penerima Raskin sesuai dengan ketentuan berat timbangan yang telah ditetapkan. 

Pada saat proses pendistribusian akan ada pengawasan untuk Desa Rantau Baru pengawasan 

dilakukan oleh pihak desa sendiri dan dibantu oleh masyarakat. Untuk didaerah Desa 

pengawasan dipandang tidak terlalu penting, karena disini mereka masih menggunakan prinsip 

kepercayaan penuh kepada individu yang dianggap memang pantas dan tidak mungkin 

melakukan kesalahan. Oleh sebab itu pada proses pendistribusian Raskin tidak terlalu terlihat 

peran pengawas dalam menjalankan pengawasan dalam pembagian Raskin. 

d. Pengendalian 

 Pengendalian adalah salah satu cara yang digunakan pihak implementor untuk mengatur 

sistem kerja dari pelaksanaan kebijakan. Disini pengendalian digunakan untuk memastikan 

indikator kinerja program Raskin berjalan dengan lancar, digunakan untuk memonitoring, 

evaluasi, pengawasan, dan pengaduan masyarakat. 

 Pengendalian dalam menentukan indikator kinerja program Raskin ditunjukkan 

dengan tercapainya target 6T, yaitu: 

1. Tepat sasaran, artinya Raskin diberikan kepada RTS-PM yang tepat. 

2. Tepat jumlah, artinya jumlah Raskin yg diberikan sesuai dengan yang telah 

ditetapkan dalam standar nasional. 

3. Tepat harga, artinya Harga Raskin yang diberikan sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan dalam pedoman umum Raskin. 

4. Tepat waktu, artinya waktu pelaksanaan distribusi beras sesuai rencana. 



5. Tepat administrasi, artinya terpenuhnya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, 

dan tepat waktu. 

6. Tepat kualitas, artinya terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan 

standarkualitas beras Bulog. 

Selama proses pengendalian tim pengawasan mengadakan monitoring dan evaluasi yang 

bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program Raskin apakah tepat dengan rencana 

yang ada dalam kebijakan. Waktu monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik setiap 

bulan atau disesuaikan dengan kebutuhan. Dan hasil monitoring serta evaluasi dibahas secara 

berjenjang dalam rapat tim koordinasi pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan kecamatan 

sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindak lanjuti. 

e. Pelaporan 

 Jika dalam pendistribusian terjadi kesalahan, penyimpangan atau kondisi 

pendistribusian yang tidak kondusif maka tim pengawas akan memberikan laporan 

kepada pihak kecamatan dan kabupaten. Begitu juga jika ditemukan kondisi beras yang 

tidak layak konsumsi maka Satker Raskin akan langsung melapor dan menukar beras pada 

pihak Bulog. Bukan hanya itu saja, pada saat proses pendistribusian Raskin telah selesai 

dilaksanakan maka Satker Raskin akan memberikan laporan kepada pihak kecamatan. 

 Jika seluruh tahapan dalam proses Raskin bisa dilaksanakan dengan lancar dan baik 

tanpa ada kendala dan hambatan yang berart i  maka proses pendistribusian Raskin 

akan dianggap sukses dan selesai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal tersebut 

bisa diciptakan dengan cara kerjasama yang baik antara pihak Bulog, Pemerintah Kabupaten, 

Kecamatan dan desa yang bersangkutan, dengan menanamkan sikap terbuka dalam menjalankan 



proses Kebijakan Raskin. 

2. Kelompok Sasaran 

 Dalam Implementasi Kebijakan Raskin selain pelaksana kebijakan masih ada hal penting 

yang tidak bisa dilupakan yaitu pemilihan kelompok sasaran. Kelompok sasaran ini adalah 

penerima manfaat kebijakan Raskin, yaitu kelompok yang keadaan ekonomi keluarganya 

berada digaris kemiskinan sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga. 

 Melihat kenyataan diatas maka perlu untuk dipertanyakan apakah dengan jumlah Raskin 

yang dibagikan setiap Kepala Keluarga sebanyak 15 Kg untuk sebulan dengan periode 

pembagian setiap tiga bulan sekali ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok kelompok 

sasaran Raskin. Untuk hal ini peneliti menemukan jawaban atas pertanyaan diatas dari hasil 

wawancara yang dilakukan terhadap kelompok sasaran.  

 Jawaban yang sama juga didapatkan dari beberapa kelompok sasaran dari RW yang 

berbeda, mereka merasakan bahwa dengan bantuan beras yang diperoleh sudah cukup 

membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini dikarenakan sebagian 

besar dari penerima Raskin tidak hanya mengandalkan Raskin saja dalam memenuhi 

kebutuhan beras dalam keluarga. Setiap kelompok sasaran memiliki pekerjaan masing-

masing seperti nelayan, pekerja serabutan, berkebun, dan beternak walaupun penghasilannya 

tidak besar tetapi bisa untuk sedikit membantu perekonomian mereka sendiri.  

3. Analisis Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin di 

Desa Rantau Baru. 

 Melihat gambaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) diatas dapat terlihat 

bahwa implementasi kebijakan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) 



khususnya di Desa Rantau Baru kurang berhasil diimplementasikan. Dengan melihat kenyataan 

di atas telah membuktikan bahwa implementasi kebijakan RASKIN masih belum berjalan 

dengan efektif meskipun demikian pada saat sekarang ini para petugas dan aparat pemerintah 

Desa sedang berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembagian Raskin kepada Rumah 

Tangga Miskin. Hal ini dimaksudkan agar yang menerima Raskin benar-benar merasakan 

manfaat yang diperoleh dari Raskin itu sendiri. 

 Untuk menjawab pertanyaan tersebut pada pembahasan ini penulis akan menjelaskan 

faktor-faktor baik berupa faktor penghambat maupun faktor pendukung yang 

mempengaruhi implementasi RASKIN di Desa Rantau Baru. Untuk mengidentifikasi faktor-

faktor tersebut digunakan model implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Merilee S. 

Grindle. Grindle menentukan bahwa Variabel yang pertama yaitu isi kebijakan, 

variabel ini mencakup: (1) kepentingan yg dipengaruh: Semakin banyak semakin sulit 

diimplementasikan. (2) Jenis manfaat yg diperoleh: Kebijakan yg memberi manfaat aktual 

dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah diimplementaikan. (3) Derajad perubahan yg 

diinginkan; Perubahan sikap dan perilaku akan sulit dilakukan. (4) Kedudukan/posisi pembuat 

kebijakan. (5) Siapa pelaksana program. (6) Sumber daya yg dikerahkan. Sedangkan variabel 

yang kedua yaitu lingkungan kebijakan, yang mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan 

dan responsivitas kelompok sasaran. Setelah dilakukan observasi dilapangan penulis menentukan 

variabel manakah yang mempengaruhi proses penyaluran Raskin. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi adalah: (1) kepentingan yang dipengaruhi, (2) jenis manfaat yang diperoleh, (3) 

implementor dari kebijakan, (4) sumberdaya, (5) besarnya kekuasaan, kepentingan, dan 



strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (6) 

karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, (7) tingkat kepatuhan dan responsivitas 

kelompok sasaran. 

4. Faktor-faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk 

Rumah Tangga Miskin di Desa Rantau Baru. 

 Keberhasilan proses implementasi suatu kebijakan atau peraturan sangat bergantung 

kepada faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi proses implementasi kebijakan itu 

sendiri. Jika implementor bisa memahami apa yang sebenarnya tujuan dari program yang sedang 

di implementasikan maka program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Untuk melihat 

hal tersebut maka implementor harus bisa melihat faktor-faktor apa sajakah yang bisa 

mendukung keberhasilan program. Dalam penelitian tentang Raskin ini peneliti menetapkan 

beberapa indikator yang bisa mendukung atau mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan 

Raskin di Desa Rantau Baru, diantaranya: 

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh pelaksana kebijakan Raskin 

 Faktor pertama yang harus diperhatikan oleh Implementor suatu kebijakan adalah 

kepentingan yang membawahi dan dipengaruhi, karena semakin banyak kepentingan yang 

membawahi dan mempengaruhi kebijakan akan semakin sulit bagi implementor untuk 

mengimplementasikan kebijakan. 

 Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Sekdes Rantau Baru, bahwa dalam proses 

implementasi kebijakan Raskin di Desa Rantau Baru tidak ada kepentingan-kepentingan lainnya 

yang dipengaruhi.  

 Dengan pernyataan diatas jelas bahwa dalam proses penyaluran Raskin kepada 



kelompok sasaran didaerah Rantau Baru tidak ada kepentingan dari pihak luar yang ikut 

campur dalam penyaluran Raskin. penyaluran Raskin ini murni dilakukan oleh implementor 

atas perintah dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Ini artinya 

pelaksana kebijakan penyaluran Raskin akan semakin mudah dalam mengimplemntasikan 

kebijakan atau menyalurankan Raskin, karena dalam hal ini yang mempengaruhi kebijakan 

hanyalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga aturan kebijakan yang diikuti 

adalah hanyalah aturan dari Pemerintah. 

 

2. Jenis manfaat yang diperoleh oleh kelompok sasaran 

 Suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan jika dari kebijakan itu sendiri jelas 

memaparkan manfaat apakah yang diterima oleh kelompok sasaran dari kebijakan. Kebijakan 

yang mudah untuk diimplementasikan adalah kebijakan yang memberikan manfaat aktual dan 

bukan hanya formalitas dan simbolis saja. Dalam Kebijakan Raskin bisa terlihat jelas 

manfaat yang akan diterima oleh Rumah Tangga Miskin adalah bantuan Beras. Dimana 

bantuan ini dinilai dapat membantu keluarga yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan 

pangannya. Apalagi beras adalah kebutuhan pokok sebagai penunjang kondisi tubuh yang 

sehat untuk bisa, berkerja atau beraktifitas.  

 Telah banyak ditemukan diantara banyaknya negara yang maju dan berkembang masih 

ada terselip kelompok-kelompok keluarga yang kurang mampu, yang tidak bisa memenuhi 

kebutuhan yang paling pokok. Berangkat dari realita inilah Pemerintah Pusat yang dibantu 

dengan Pemerintah Daerah membentuk Kebijakan Raskin ini untuk membantu Rumah Tangga 

Miskin dalam memenuhi salah satu kebutuhan pokoknya yaitu beras.  

 



3. Implementor atau pelaksana dari kebijakan 

 Implementor dari kebijakan harus jelas ditunjukkan dalam isi kebijakan yang dibuat, 

dengan menggambarkan secara jelas siapa saja yang implementor dan juga  

penanggung jawab  dar i  p rogram yang d ibuat  akan l eb ih  memudahkan proses 

pengimplementasian program tersebut. Selain itu akan memudahkan penyerahan tugas dan 

tanggungjawab. 

Dalam kebijakan Program Raskin di Desa Rantau Baru dibawah tanggungjawab dari 

Kepala Desa, sedangkan yang menjalankan program tersebut adalah Aparat Desa, yang ditunjuk 

oleh Kepala Desa dan juga masyarakat melalui Musyawarah Mufakat, kemudian dibantu 

oleh ketua RW/RT masing-masing Dusun. Melalui musyawah tersebut diperoleh dua orang 

yang menjadi pelaksana inti penyaluran. Raskin di Desa Rantau Baru yang di bentuk dalam. 

Satuan Kerja (Satker). 

4. Sumberdaya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan 

 Sumberdaya merupakan hal yang terpenting dalam suatu kebijakan. Sebelum 

suatu kebijakan itu dirumuskan pembuat kebijakan harus bisa menentukan apakah 

kebijakan tersebut akan didukung oleh sumberdaya yang memadai. Oleh karena itu sumberdaya 

menjadi faktor penting dalam suatu kebijakan. Sumberdaya sendiri terdiri dari sumberdaya 

manusia, sumberdaya alam, sumberdaya finansial. 

 Berdasarkan wawancara dengan Satker Raskin Rantau Baru menjelaskan bahwa 

untuk sumberdaya financial memang sedikit ada kendala karena pada saat pengambilan Beras 

Miskin di gudang Perum Bulog tidak bisa langsung membayar lunas beras yang diambil, karena 

untuk pembayaran akan dilunasi setelah RTM mengambil dan membayar beras tersebut. Melihat 



kenyataan ini pihak kecamatan memberikan keringanan kepada pihak desa, yaitu pembayaran 

atas baras tersebut dilakukan setelah proses pembagian raskin kepada Rumah Tangga Miskin di 

Desa. 

 Sumber Daya Manusia aparat yang terlibat dalam melaksanakan kebijakan RASKIN 

juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena kesuksesan proses 

implementasi bergantung kepada SDM yang bertanggujawab dan berperan dalam 

kebijakan. SDM aparat di Desa Rantau Baru sudah memenuhi kreteria sebagai 

implementor dan sesuai dengan jabatan serta keahlian. Implementator dan aparat pelaksana 

kebijakan RASKIN sudah memiliki tenaga terampil dan memadai. Kewenangan yang terjadi 

antara aparat pelaksana kebijakan RASKIN sudah jelas dan sesuai dengan jabatan serta keahlian. 

Untuk Desa Rantau Baru penetuan Pelaksana Pembagian Raskin ditentukan melalui Musyawarah 

Desa tentunya ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kesedian dari individu ditunjuk. 

5. Besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang 

terlibat dalam implementasi kebijakan, 

Besarnya kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimilik pembuat kebijakan dan implementor 

juga berpengaruh dalam proses pengimplementasian kebijakan. Dalam proses implementasi 

kebijakan kita hares bisa melihat seperti dan sebesar apa kekuasaan dari pembuat kebijakan, 

karena jika semakin besar kekuasaan dan kepentingan pembuat kebijakan dan pelaksana program 

kebijakan maka akan semakin jelas tujuan dari kebijakan yang ingin dicapai. Hanya saja jika 

semakin besar kepentingan yang mempengaruhi maka akan sedikit susah untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Selain itu seorang implementor harus bisa merencanakan 

strategi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. 



Untuk program Raskin kekuasaan terbesarnya dimiliki oleh pemerintah pusat dan juga 

pemerintah daerah. Kepentingan program raskin jelas hanya untuk kesejahteraan masyarakat 

miskin tidak ada kepentingan lain yang mempengaruhi program Raskin ini. Untuk strategi 

pemerintah setiap tahun mengusahakan berbagai cara untuk lebih mempermudah 

pembagian Raskin dan membuat masyarakat miskin benar-benar merasakan manfaat dari 

program.  

6. Karakteristik institusi atau pelaksana kebijakan serta rejim yang sedang berkuasa 

 Seper t i  yang te lah d ikatakan bahwa yang berwewenang dan 

bertanggungjawab atas Program Raskin di Desa Rantau Baru adalah Pemerintah Desa 

atau Kepala Desa. Karakteristik dari Pemerintah Desa sendiri adalah satuan perangkat yang 

bertugas untuk mengurus segala hal dan juga kepentingan-kepentingan dari desa itu sendiri.  

 K a r a k t e r i s t i k  i n s t i t u s i  d a p a t  j u g a  d i l i h a t  d a r i  F a k t o r  

Disposisi/Watak/Komitmen Petugas yang disampaikan oleh Meter dan Horn, Mazmanian dan 

Sabatier maupun Edwards. Dari pernyataan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa. 

Petugas mempunyai sikap atau karakteristik yang baik, walaupun petugas sebagai seorang 

perangkat desa yang bersangkutan harus tetap mempunyai komitmen awal bahwa pendataan 

harus tetap sesuai ketentuan. Tidak bisa karena sebagai perangkat desa lalu memberikan 

toleransi kepada warganya, demikian halnya dengan tim dari kabupaten maupun propinsi 

yang akan melakukan pengawasan. 

7. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

 Faktor Kepatuhan disampaikan oleh Brian dan Lewis, Mazmanian dan Sabatier 

maupun Grindle. Dari pernyataan beberapa informan dapat penulis simpulkan bahwa tingkat 

kepatuhan dari kelompok sasaran sangat baik dalam mematuhi tata cara pengambilan Raskin 



tersebut. Seperti contohnya pada saat RT/RW menghimbau bahwa Raskin sudah bisa diambil 

ditempat pengambilan Raskin maka semua Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin bergegas 

untuk mengambil jatah Raskinnya. Begitu juga dengan sitem pembayarannya, mereka langsung 

membayar Raskin yang telah diambil. Kalau untuk respon dari Penerima Raskin ini_ sangat 

antusias dalam mendukung Program Raskin. 

 Berdasarkan hasil pembahasan dan melihat dari teori yang digunakan dalam menentukan 

faktor keberhasilan implementasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari tujuh indikator 

yang dikemukakan oleh Grindle maka faktor yang sangat menonjol adalah faktor 

implementor yang menjalankan program. Hal ini dikarena j ika dalam kebi jakan Raskin 

t idak disebutkan secara jelas implementornya maka proses penyaluran tidak akan 

berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kebijakan, selain itu penyaluran akan 

menjadi tidak jelas siapa yang bertanggungjawab terhadap program Raskin tersebut. Oleh sebab 

itu dalam setiap kebijakan harus menyebutkan secara rinci siapa saja yang menjadi implementor 

kebijakan. 

5. Hambatan atau Kendala yang Dihadapi Dalam Program Raskin Serta Cara 

Mengatasinya. 

 Dalam setiap program kebijakan yang dilaksanakan pasti ada hambatan dan kendala 

yang dihadapi, karena suatu kebijakan akan sulit atau bahkan tidak akan mungkin bisa berjalan 

dengan lancara pasti akan ditemukan kesalahan, kekeliruan dan kurangnya respon dari pihak 

yang menerima program kebijakan. Melihat kenyataan yang ada maka seorang implementor 

sudah harus siap untuk mengatasi kemungkinan kendala yang ada. Oleh sebab itu penting bagi 

seorang implementor untuk memahami isi kebijakan dan memahami tingkat kelompok sasaran 

yang dituju. 



 Kendala dan hambatan juga ditemukan para implementor dalam melaksanakan 

pembagian Raskin di Desa Rantau Baru, hal ini seperti yang disampaikan oleh Satker Raskin 

Desa Rantau Baru bahwa ada beberapa kendala dan hambatan yang ditemukan seperti: 

1. Sarana dan prasaran yang rusak 

Faktor utama yang menghambat proses penyaluran Raskin adalah kondisi jalanan yang 

rusak parah sehingga menyulitkan mobil angkutan untuk bisa mencapai tujuan. Kerusakan 

jalan ini dirasakan dari Desa Bantan Tengah sampai ke Desa Rantau Baru sendiri. Adapun 

solusi yang ada untuk mengurangi hambatan adalah dengan cara menimbun jalanan yang 

rusak dan berlobang dengan pasir atau tanah merah. Untuk hal ini Satker Raskin dibantu oleh 

pihak Kecamatan, artinya pada saat akan dilaksanakannya penyaluran Raskin maka pihak 

Satker Raskin akan memberitahu kepada pihak kecamatan, kemudian pihak 

kecamatan akan melaksanakan penimbunan jalan yang rusak. Untuk menutupi dana 

penimbunan jalanan rusak semuanya dibantu oleh pihak kecamatan. 

2. Keterlambatan Pendistribusian Raskin 

Tidak jelasnya waktu keluarnya Beras Miskin membuat satu lagi kendala dalam Program 

Raskin. Hal ini membuat Satker dan pihak kecamatan tidak bisa memastikan tanggal 

tetapnya pengambilan Raskin oleh RTM. Keterlambatan ini bisa terjadi karena 

beberapa hal : 

• Tidak tepatnya waktu penjemputan Raskin digudang Perum Bulog, hal ini 

disebabkan sering terlambatnya pihak anggkutan Raskin. 

• Tahapan-tahapan pengambilan Raskin yang memakan waktu cukup lama, karena 

jarak tempuh yang cukup jauh ditambah lagi sarana jalan yang rusak membuat 

perjalanan semakin lambat dan terhambat. 



3. Kualitas Beras 

Beras adalah bahan pangan pokok yang hares ada dan bisa dipenuhi dalam setiap kehidupan 

manusia, karena dengan mengkonsumsi makanan yang berkarbohidrat akan menambah energi 

dan stamina tubuh untuk menjalakan aktifitas sehari-hari. Dengan demikian maka kita 

membutuhkan kualitas beras yang baik. 

Apabila dilihat dari segi kualitas beras yang diberikan kepada penerima RASKIN di  

Desa Rantau Baru,  juga masih ser ing di temukan ketidaksesuaian antara lain 

kualitas beras yang buruk, beras yang tidak bersih dan berkutu, beras patah/menir, benda 

asing, serta timbangan beras yang kurang yang dikarenakan beda alai ukur clan timbangan 

yang tidak benar. 

Untuk mengatasi masalah kualitas beras yang kurang baik maka panitia Pelaksana 

Penyaluran Raskin atau Satker Raskin mengembalikan Beras Miskin tersebut ke Perum 

Bulog dan mengambil gantinya. Selain itu Perum Bulog meminta agar proses pengambilan 

Raskin bisa berjalan cepat sehingga stok beras yang disimpan digudang Perum Bulog 

bisa terus berganti, sehingga kualitas beras pun bisa terjaga. Untuk beberapa tahun 

kedepan ini Satker dan Juga Rumah Tangga Miskin merasakan bahwa kualitas beras 

sudah mulai semakin membaik. 

 Beberapa kendala lainnya yang ikut mempengaruhi proses pendistribusian 

Raskin di Desa Rantau Baru seperti yang dijelaskan dibawah ini. 

1. Kesadaran masyarakat yang kurang, Masih ada masyarakat yang bermental miskin, Salah satu 

kendala dalam penyaluran Raskin yang paling sensitif adalah masyarakat dilingkungan si 

miskin, karena meraka akan selalu beranggapan bahwa diantara dia dan si miskin memiliki 

kehidupan yang sama, sehingga masyarakat tersebut tidak menyadari bahwa dia tergolong 



masyarakat yang mampu. Hal ini sangat menyulitkan pelaksana kebijakan karena di daerah 

pedesaan rasa kekeluargaan masih kuat sehingga kesadaran dari masyarakat sendiri kurang. 

2. Batas atau selisih kemiskinan di desa susah/sulit ditentukan sebagaimana dinyatakan oleh 

informan sebagai berikut : 

 Untuk daerah desa, taraf kehidupan setiap masyarakat dalam satu lingkungan hampir 

sama. Karena mayoritas dari mereka memiliki pekerjaan yang sama hanya saja untuk 

penghasilan terjadi perbedaan, sehingga terlihatlah masyarakat mana yang bisa 

memenuhi dan mencukupi kebutuhan keluarganya dan masyarakat mana yang tidak bisa 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dia berada ditaraf kemiskinan. Hal ini yang harus 

menjadi pertimbangan pelaksana kebijakan dalam melihat dan mencari batas 

kemikinan dales desa tersebut. 

3. Kurang valid-nya hasil survei tim terhadap karakteristik Penerima Raskin, Kepastian data 

penerima Raskin adalah hal yang paling mutlak dan harus diteliti dengan seksama, karena 

sedikit saja terjadi kesalahan dalam pendataan maka akan banyak penerima Raskin yang layak 

menerima Raskin tapi malah tersingkirkan dan yang tidak layak malah bisa menikmati 

Raskin yang dibagikan. Untuk menghindari ketidakadilan seperti ini maka untuk system 

pendataan penerima Raskin hares diperketat lagi sehingga seluruh lembagalembaga yang 

bertanggungjawab atas pendataan lebih bisa bekerja dengan profesional dan cermat dalam 

pemilihan calon penerima Raskin, agar tidak lagi ditemukan ketidakadilan dalam 

pendataan. 

 

 



6.  Strategi Optimalisasi Implementasi Kebijakan RASKIN 

Pemerintah Kabupaten Pelalawan terus mengupayakan jalan terbaik dalam 

menjalankan Program Raskin. Dari  tahun ke tahun pemerintah selalu 

memperbaiki sistem penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Miskin. Tujuannya 

adalah agar masyarakat yang menerima Raskin benar-benar bisa merasakan manfaat dari 

Program Raskin ini, sehingga apa yang menjadi arch dari Program Raskin bisa tercapai. Arah 

dari Program Raskin sendiri adalah yang pertama untuk meningkatkan akses masyarakat 

miskin terhadap konsumsi bahan pangan pokok/beras melalui kebijakan subsidi harga, yang 

kedua adalah menstabilisasikan harga bahan pangan/beras untuk lebih menjamin peningkatan 

kesejahteraan petani dan kontiniutas produksi beras untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. 

 Walaupun implementasi kebijakan Raskin di Desa Rantau Baru sudah mulai semakin 

berjalan baik dengan diberikannya kebijakan penggratisan Raskin oleh Pemkab Pelalawan, tetapi 

masih diperlukan juga strategi-strategi barn untuk bisa mebuat proses implementasi kebijakan 

Raskin semakin berjalan dengan lancar. Adapun strategi optimalisasi kebijakan RASKIN antara 

lain sebagai berikut : 

a. Sosialisasi Peraturan Perundangan Kebijakan RASKIN 

 Sosialisasi Peraturan Perundangan ini berkaitan dengan komunikasi agar masyarakat 

dapat mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebijakan RASKIN agar 

para pelaksana Kebijakan Raskin tidak lagi melakukan kesalahan, penyimpangan maupun 

kekeliruan yang bisa merusak proses penyaluran Raskin. 

 Selain itu sosialisasi Peraturan Perundangan juga sangat penting dilakukan karena dengan 

adanya sosialisasi baik itu sosialisasi peraturan lama, sosialisasi tentang perubahan-perubahan 



yang dilakukan dalam proses penyaluran maka masyarakaat bisa memahami dan mengerti 

tentang Peraturan Perundangan yang berlaku. Sehingga masyarakat juga bisa membantu 

mengawasi Proses Penyaluran Raskin yang sedang berjalan. 

b. Validasi Penerima RASKIN 

 Validasi penerima RASKIN ini berkaitan dengan sumber daya dalam hat ini sumber 

daya financial agar sumber daya financial atau anggaran yang dipergunakan untuk 

pelaksanaankebijakan RASKIN sebanding dengan jumlah penerima RASKIN. Artinya bahwa 

dengan tepatnya jumlah penerima Raskin yang terdata dan penerima tersebut tepat menurut 

kriteria penerima miskin, maka akan memudahkan untuk menentukan kuota beras yang akan 

diberikan disetiap Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. 

 Validasi penerima raskin tidak dapat dilaksanakan setiap tahun oleh BPS dan disisi lain 

adanya dinamika jumlah masyarakat berpenghasilan rendah, maka disetiap daerah terdapat 

penduduk miskin baru yang belum terdaftar sebagai penerima Raskin dan terdapat pula 

penerima Raskin yang meningkat taraf hidupnya sehingga tidak lagi layak untuk 

mendapatkan Raskin. Dinamika jumlah penduduk miskin tersebut ditingkat Desa diakomodir 

melalui kebijakan lokal yang diputuskan dalam Musyawarah Desa (Mudes). Dengan adanya 

Musyawarah Desa tersebut diharapkan dapat mengurangi tindakan penyelewengan dari 

pelaksana Raskin. Selain itu, pelaksanaan RASKIN menjadi tepat sasaran dan yang 

menerima beras RASKIN adalah benar-benar masyarakat tidak mampu atau membutuhkan. 

c. Sanksi Penyimpangan Kebijakan RASKIN 

Sanksi yang jelas dan tegas ini berkaitan dengan disposisi atau sikap sehingga aparat 

pelaksana kebijakan dan masyarakat t idak melakukan penyimpangan kebijakan 



RASKIN tersebut. Pemerintah perlu menetapkan secara tegas dan jelas tentang sanksi yang 

akan diberikan untuk pelaksana kebijakan yang terbukti melakukan kesalahan dan 

penyelewangan. Seperti dalam kebijakan Raskin yang dilandasi oleh beberapa hukum yang 

berlaku seperti UUD 1945 dalam pasal 34, UU Pangan No.7 tahun 1996, UU No. 47 tahun 

2009 tentang APBN tahun Anggaran 2010, Inpres Nomor 8 tahun 2008 tentang Kebijakan 

Perberasan Nasional, serta Pedoman Umum Raskin dari Bulog. 

 Akan tetapi disini pemerintah dituntut untuk bisa memperjelas dan membuat 

suatu sanksi yang jelas ditujukan bagi pelaku penyimpangan program penyaluran Raskin, 

sehingga akan memudahkan tim pengawas dan masyarakat umum untuk melihat tingkat atau 

jenis kesalahan serta bisa langsung menetapkan hukuman yang pantas sesuai dengan kesalahan 

yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan pemberian sanksi dan 

ketidak jelasan hukuman yang berlaku. 

 

d. Pendistribusian RASKIN melalui Lembaga Masyarakat atau Koperasi 

 Strategi optimalisasai ini berkaitan dengan implementasi kebijakan RASKIN. 

Agar bisa lebih mengoptimalkan proses pendistribusian dan juga untuk menghindari beberapa 

kendala maka sebaiknya untuk proses pendistribusian diberikan wewenang dan 

tanggungjawabnya. kepada LSM, Koperasi ataupun Pihak Desa sendiri (Wardes). 

 Dengan mendistribusikan Raskin melalui lembaga yang ada diharapkan distribusi Raskin 

bisa lebih efisien dan efektif selain mengoptimalkan proses pendistribusian. Karena dalam proses 

pendistribusian atau penjualan beras harus dilampirkan daftar penjualan dan pembayaran harga 

beras yang kemudian akan ditandatangani oleh pelaksana distribusi dan diketahui oleh kepala 

desa/lurah. Jika pendistribusian dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang sudah jelas 



bahwa aparaturnya mengerti tentang hat tentang hat diatas, maka akan mudah bagi 

aparaturnya untuk membuat lampiran daftar penjualan tersebut. 

e. Peningkatan Pengetahuan dan Pembedayaan Ekonomi dan Sosial Masyarakat 

serta Kekuatan Politik 

 Strategi optimalisasi ini berkaitan dengan kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik 

sasaran dari Raskin, implementor dituntut untuk bisa melihat tingkat pengetahuan dan 

pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai kelompok sasaran dari 

Raskin. Karena jika kelompok sasaran memiliki pengetahuan dan pemberdayaan 

ekonomi dan sosial masyarakat serta memiliki kekuatan politik yang kuat dan besar, maka 

program penyaluran Raskin akan siasia dan tidak akan tepat sasaran. Karena tujuan utama 

dari program Raskin ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk 

miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. 

 Oleh karena itu, implementor haruslah individu-individu yang benar-benar mengerti 

dengan tujuan dan sasaran dari program penyaluran raskin tersebut. Dengan demikian 

implementor bisa memastikan tingkat pengetahuan, ekonomi,sosial, budaya dan politik 

dari kelompok sasaran yang dituju. 

 

f. Peningkatan Pelatihan, Pengembangan dan Evaluasi Kinerja Instansi dan Aparat 

Pelaksana Kebijakan 

Strategi optimalisasi ini berkaitan dengan karakteristik dan kapabilitas instansi dan aparat 

pelaksana kebijakan RASKIN. Jika Implementor yang dipilih dalam proses penyaluran raskin 

ini semakin terlatih maka implementor akan dengan mudah untuk melakukan proses 

penyaluran raskin secara optimal dan efektif Selain itu proses pengembangan diri dari 



implementor sendiri akan mudah untuk dilakukan sehingga proses penyaluran tidak berjalan 

dengan kaku. 

 Peningkatan pelatihan, pengembangan dan evaluasi kinerja dianggap angat 

penting dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, Pemkab, Kecamatan ingga ke tingkat 

Desa/Kelurahan. Agar para implementor semakin jelas dan mengerti dengan tugas dan 

tanggungjawabnya dalam proses penyaluran raskin tersebut. 

H .  Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang "Pelaksanaan Kebijakan 

Penyaluran Raskin" diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penyaluran Raskin di Desa 

Rantau Baru berjalan dengan kurang baik, hal ini karena pada saat proses penyaluran masih 

bisa ditemukan beberapa kendala yang sedikit banyak bisa menghambat proses 

penyaluran Raskin sendiri. Kendala dan hambatan yang dirasakan para pelaksana kebijakan 

Raskin di Desa Rantau Baru adalah : 

a. Pertama yaitu sarana dan prasarana khususnya jalanan rusak yang membuat proses 

pendistribusian terhambat  

b. Kualitas beras 

c. Kesadaran masyarakat yang kurang artinya masih ada masyarakat yang bermental 

miskin, batas atau selisih kemiskinan di desa susah/sulit ditentukan 

d. Kurang validnya hasil survey terhadap karakteristik penerima raskin 
 
 

B. Saran 

1. Sosialisasi seharusnya dilakukan secara optimal dan tuntas terutama kepada kelompok 



sasaran  

2. Melakukan pengawasan ketat dan intensif untuk menghindari terjadinya penyelewengan-

penyelewengan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.  

3. fungsi pendampingan harus dimaksimalkan. Fungsi pendampingan ini juga dapat 

memudahkan pengawasan atas pemberian dan penggunaan bantuan. 
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