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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kebijakan  

Dewasa istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam 

kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada 

umumnya. Menurut Carl J Friedrick dalam Leo Agustino (2008:7) kebijakan 

adalah sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat 

hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

 Menurut Anderson (2004:2)mengemukakan kebijakan sebagai langkah 

tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor 

berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. 

 Menurut R.S Parker dalam wahab (2005:5)kebijakan publik adalah suatu 

tujuantertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu 

pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. 

 Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk 

mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

 Menutrut Thomas R.Dye Subarsono (2006:2)mengungkapkan bahwa 

kebijakan publik didefiniskan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan. 
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2.2. Kebijakan Publik 

 Dalam berbagai referensi ilmiah, kaitannya dengan studi kebijakan, 

penggabungan antara kata “kebijakan” dan “publik” menjadi kebijakan publik 

(public policy) merupakan salah satu topik pokok yang sering dikaji. 

 Menurut Thoha (2002:56) orang pertama yang menggambarkan ide 

tentang kebijakan yang publik dapat dipelajari secara sistematis adalah John 

Dewey. Di dalam bukunya Logic: The Theory of Inquiry, Dewey memberikan 

perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijakan. 

Ilmuwan ini berhasil menggambarkan bagaimana rencana-rencana 

tindakan harus dipilih dari berbagai alternatif dan bagaimana mengamatiberbagai 

akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat. 

 Menurut Dye (1992) kebijakan publik adalah what goverments do, why 

they do it, and what difference it makes. 

 Menurut Dye in Anderson (1978:2) public policy is what ever goverments 

choose to do or not to do. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan 

publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang 

tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah 

itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya, 

dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. 

 Adapun tahap-tahap kebijakan public menurut Willian Dunn adalah 

sebagai berikut:  

1. Penetapan agenda kebijakan ( agenda setting ) 
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Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis 

dalam realitas kebijakan public. Dalam proses inilah memiliki ruang 

untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah public dan prioritas 

dalam agenda public dipertarungkan.  

2. Formulasi kebijakan ( policy formulation ) 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. 

3. Adopsi/ Legitimasi kebijakan ( policy adoption/ legitimation ) 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses 

dasar pemerintah. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat 

diatur oleh kedaulatan rakyat, warna  

4. Implementasi kebijakan ( policy implementation ) 

Pada tahap ini suatu kebijakan telah dilaksanakan oleh unit-unit 

birokrasi pemerintah dengan teknologi dan manajemen. 

5. Penilaian kebijakan ( policy assessment ) 

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan  

yang menyangkut penilaian kebijakan yang mencangkup substansi, 

implementasi dan dampak. 

 

2.3. Pengertian Distribusi 

 Distribusi berasal dari bahasa inggris distribution yang berarti penyaluran. 

Sedangkan kata dasarnya to distribute, berdasarkan Kamus Bahasa Inggris 
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Indonesia Jhon M, Echols dan Hassan Shadilly dalam Damsar (2009 : 93) 

bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan 

mengageni. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Distribusi yang 

dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang 

atau beberapa tempat. Jadi berdasarkan rujukan diatas, distribusi dimaksudkan 

proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi 

diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan 

dan terlaksana dengan baik. 

 Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat 

penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan 

memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan 

konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. 

 Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting 

sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses 

penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai. 

 Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian distribusi, berikut ini 

dikemukakan pendapat dari beberapa ahli antara lain: 

 Menurut C. Glenn Walters dalam Angipora (2002 : 295), Distribusi adalah 

sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara 

pemindahan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan pengguaan pasar 

tertentu. 

 Distribusi merupakan suatu lembaga yang memasarkan produk, yang 

berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen. (Sofyan Assauri, 2004 : 83). 
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 Sedangkan menurut Keegan (2003 : 136) distribusi adalah sistem yang 

menghubungkan manufaktur kepada pelanggan, saluran konsumen dirancang 

untuk menempatkan produk tersebut ditangan orang-orang untuk digunakan 

sendiri, sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk kemanufaktur 

atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau 

dalam operasi sehari-hari. 

 Ditinjau dari bagian-bagiannya, distribusi merupakan suatu sub sistem 

yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu sistem yang sesuai dengan 

tujuan tertentu. Sistem ini harus diawasi agar dapat berjalan sebagaimana 

mestinya.Secara sederhana sistem ini juga merupakan seperangkat elemen yang 

saling bekerjasama untuk suatu tujuan tertentu. 

 

2.3.1. Fungsi Saluran Distribusi 

 Mengingat saluran distribusi merupakan suatu struktur yang 

menggambarkan situasi pemasaran yang berbeda oleh sebagai macam lembaga 

usaha (seperti produsen, pedagang besar dan pengecer), maka kegiatan saluran 

distribusi harus dapat dipertimbangkan dan dilakukan secara efisien dan efektif. 

 Swastha (2003 : 61), menjelaskan bahwa fungsi saluran distribusi meliputi 

delapan hal sebagai berikut: 

1. Menjembatani antara produsen dan konsumen. 

2. Saluran distribusi memberikan fungsi-fungsi tambahan atas fungsi 

pemasaran, misalnya penjualan kredit. 

3. Saluran distribusi ikut serta dalam penepatan harga. 
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4. Saluran distribusi aktif dalam promosi. 

5. Melalui sarana distribusi konsumen dapat membeli barang dan jasa 

yang dibutuhkan. 

6. Saluran distribusi dapat menurunkan dana dan biaya. 

7. Saluran distribusi sebagai komunikator antara produsen dan konsumen. 

8. Saluran distribusi memberi jaminan atas barang atau jasa kepada 

konsumen. 

9. Saluran distribusi memberikan pelayanan tambahan kepada konsumen. 

 

2.3.2. Kebijakan Saluran Distribusi 

 Kebijakan saluran distribusi lembaga-lembaga yang digunakan perusahaan 

untuk membantu memasarkan produk kepada pembeli ini biasa disebut 

perantara.Dalam melakukan saluran distribusi, maka sebaiknya menetapkan 

tujuan dalam menggunakan saluran distribusi terlebih dahulu. 

 Werren J. Keegen (2001 : 23), menerangkan bahwa saluran distribusi 

sebagai organisasi jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga yang 

bersama-sama melakukan semua kegiatan yang diperlukan untuk 

menghubungkan produsen dengan pemakai untuk menyelesaikan tugas 

pemasaran. 

2.3.3. Standar Pelayanan Distribusi  

 Standar pelayanan merupakan tujuan yang spesifik dan harus dapat diukur, 

yang ditetapkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan distribusi fisik 
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mereka.Distribusi fisik diawali oleh suatu pertimbangan yaitu pemenuhan 

kebutuhan konsumen. (Gugup Kismono, 2001 :364). 

 Dalam setiap transaksi distribusi, banyak produsen maupun konsumen 

slalu menghendaki adanya ketentuan kualitas dan jenis barang yang akan 

diperjualbelikan sehingga diperlukan pembekuan standar barang yang akan 

disalurkan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini standar pelayanan 

distribusi berisikan dasar hukum, persyaratan, prosedur pelayanan, waktu 

penyelesaian, biaya pelayanan, pengawasan intern, penanganan pengaduan serta 

jaminan pelayanan distribusi. 

 

2.4. Pengertian Beras Miskin (Raskin) 

 Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) 

adalah sebuah program dari pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi beban 

pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam 

meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan social beras 

murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/RTM/Perbulan dengan masing-masing 

seharga Rp 1600,00 per kg (netto) dititik distribusi. Program ini mencangkup 

diseluruh Provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang 

sampai titik distribusi dikelurahan dipegang oleh Perum Bulog (Badan Urusan 

Logistik). 

 Menurut Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Program 

Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan oleh perlindungan 

social yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras 
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bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Istilah-istilah yang 

digunakan dalam petunjuk teknis antara lain adalah: 

a. Tim Koordinasi program raskin tingkat Provinsi adalah tim koordinasi 

yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur dan terdiri dari unsur 

pemerintahan daerah Provinsi (sarana perekonomian, Biro Bina Produksi, 

Bapperda, Badan Pusat Statistik, Perum Bulog, Kepolisian, kejaksaan, 

serta stakeholders yang terkait 

b. Tim Koordinasi Divisi Regional (Divre) Provinsi adalah satuan kerja 

Perum Bulog Divre Provinsi yang dibentuk Kadivre yang bertugas dan 

bertanggung jawab mengkoordinasi dalam pelaksanaan program raskin di 

Sub Divre. 

c. Satuan Kerja Raskin adalah satuan kerja perum bulog Sub Divre yang 

dibentuk kepala Sub Divre yang bertugas dan bertanggung jawab 

mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai dengan titik distribusi 

dan menyerahkan kepada pelaksana distribusi  

d. Pelaksana Distribusi adalah kelompok kerja dititik distribusi yang 

dibentuk berdasarkan musyawarah Desa/Kelurahan yang ditetapkan 

dengan keputusan Kepala Desa/Lurah, terdiri dari Aparat Desa/Kelurahan, 

lembaga masyarakat, dan unsur-unsur masyarakat yang bertugas dan 

berwenang mendistribusikan raskin kepada penerima manfaat raskin. 

e. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh satuan 

kerja raskin Sub Divre kepada pelaksana distribusi di Desa/Kelurahan 

yang dapat dijangkau penerima raskin atau lokasi lain yang ditetapkan atas 
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dasar kesekapatan secara tertulis antara pemerintah daerah dengan Sub 

Divre. 

f. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah penerima manfaat program raskin di 

Desa/Kelurahan sesuai hasil pendataan BPS dengan kategori sangat 

miskin, dan sebagian hampir miskin 

g. Beras Standar Kualitas Bulog adalah beras kualitas medium, kondisi baik 

dan tidak berhama. 

 Menurut Sutarto Alimoeso dalam pedoman umum penyaluran beras untuk 

rumah tangga miskin (2012: IV) Raskin adalah bagian dari program 

penanggulangan dari kemiskinan yang berada pada klutser I yaitu kegian 

perlindungan sosial berbasis keluarga dalam hal ini raskin mempunyai multifungsi 

yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendukung usaha tani padi 

dan sektor lainnya dan peningkatan lainnya dan peningkatan pemberdayaan 

ekonomi daerah. Disamping itu, raskin berdampak langsung stabilisasi harga 

beras yang akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas nasional. 

 Menurut Darlaini R.Nasution dalam bukunya yang berjudul kebijakan 

program pendistribusian beras miskin dalam upaya menanggulangi kemiskinan 

dan meningkatkan ketahanan pangan (2009:14) menjelaskan bahwa raskin 

merupakan program yang diluncurkan pemerintah yang merupakan wujud 

komitmen pemerintahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat 

miskin yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga 

miskin. Disamping itu, raskin juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses 
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masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah 

satu hak dasar masyarakat. 

 Adapun dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan program raskin 

adalah: 

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1985, tentang organisasi masyarakat 

2. Undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang pangan 

3. Undang-undang No. 19 Tahun 2003, tentang badan usaha milik negara 

(BUMN) 

4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah 

5. Peraturan pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang ketahanan pangan 

6. Peraturan pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang pendirian perusahaan 

umum (Perum) BULOG 

7. Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2010, tentang percepatan 

penanggulangan kemiskinan 

8. Inpres No. 7 Tahun 2009, tentang kebijakan pemberasan 

9. Kopmenko kesra No. 35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi raskin pusat 

Keefektifisan distribusi raskin dapat dinilai mengetahui indikator 

keberhasilan program raskin yaitu: 

1. Tepat sasaran penerima manfaat  

Raskin hanya diberikan kepada rumah tangga ,miskin penerima 

manfaat yang terdaftar dalam daftar penerimaan manfaat. 

2. Tepat jumlah  
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Jumlah beras raskin yang merupakan hak rumah tangga sasaran 

penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/ 

RTS/Bulan atau 180 Kg/RTS/Tahun. 

3. Tepat harga  

Harga tebus raskin adalah sebesar Rp 1600,00/Kg Netto dititik 

distribusi 

4. Tepat waktu  

Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada rumah tangga sasaran 

penerima manfaat sesuai dengan rencana penyaluran. 

5. Tepat Administrasi  

Terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar, lengkap dan 

tepat waktu. 

6. Tepat kualitas  

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas bulog 

(pedoman umum penyaluran raskin 2012). 

 Dalam keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat 

Nomor 54 Tahun 2014 tercantum tujuan program raskin.Program ini bertujuan 

untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui 

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. 

 Rumah tangga yang berhak menerima raskin atau juga disebut Rumah 

Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah rumah 

tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil 
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PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI. 

 

2.5. Pandangan Islam 

 Menurut pandangan islam, kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya 

kebutuhan primer secara menyeluruh. Syarih juga telah menetapkan kebutuhan 

primer tersebut yaitu sandang, pangan sebagaimana firman allah swt tentang 

kemiskinan yaitu : 

                        

                            

                         

  

Artinya :  

“ Berinfaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (orang jihad) dijalan allah, 

mereka tidak dapat (berusaha) dibumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka 

orang kaya karena memlihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan 

melihat sifat-sifatnya mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan 

apa saja harta yang baik yang kamu nafkah kan ( dijalan allah ), maka  

sesungguhnya allah maha mengetahui (Qs. Albaqoroh: 273) 
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 Menurut Surjono Soekanto (1982:320), kemiskinan diartikan sebagai 

keadaan dimana sesesorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai 

dengan taraf kehidupan kelompok dan juga mampu memanfaatkan tenaga mental 

maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. 

 

2.6. Definisi Konsep  

 Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan 

secara abstrak kejadian, kelompok dan individu yang menjadi pusat perhatian 

ilmu sosial. Definisi konsep yang dimaksud untuk menghindari interpensi ganda 

dari variabel yang diteliti untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-

masing konsep yang akan diteliti. 

 Adapun defenisi konsep yang terkait dengan penelitian ini adalah : 

1. Kebijakan publik didefenisikan sebagai apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

2. Distribusi bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan 

mendistribusikan kepada beberapa orang dan beberapa tempat.  

3. Program Beras miskin (raskin) adalah sebuah program dari pemerintah 

sebagai upaya untuk mengurangi beban rumah tangga miskin sebagai 

bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan 

memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 

Kg/RTM perbulan dengan masing-masing harga Rp 1600,00 Kg (netto) 

dititik distribusi. 
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2.7. Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara 

mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui 

indicator apa saja sebagai pendukung untuk di analisis dari variabel tersebut. 

 Adapun indicator dalam penelitian ini tentang analisis distribusi program 

beras miskin terdapat 6 indikator dan 25 sub indikator: 
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Tabel II.1 Operasional Indikator 

No Referensi Indikator Sub Indikator Skala Liket 

1 Pedum Raskin 

2014 

Tepat Sasaran 1. Sasaran penerima raskin. 

2. Kriteria penerima raskin. 

3. Pendistribusian yang tepat. 

4. Pemanfaatan raskin untuk kebutuhan sehari-hari. 

5. Pendistribusian raskin secara rutin. 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

2  Tepat Jumlah 1. jumlah raskin 15 kg/bulan    

 2. jumlah beras yang sampai tiap bulan    

 3. ketetapan pemanfaatan jumlah raskin   

 4. jumlah raskin yang diterima RTS/perbulan   

 5. jumlah raskin 90 kg/6 bulan    

3  Tepat harga 1. pembayaran harga raskin a. Sangat sesuai  

 2. ketetapan harga raskin dari tahun 2013-2016 b. Sesuai 

 3. ketentuan harga raskin Rp 1600,00/Kg c. Cukup sesuai 

 
4. sistem pembayaran harga raskin 

d. Kurang 

sesuai 

4  Tepat Waktu 1. tepat pada waktu yg ditentukan  e. Tidak sesuai 

 2. jadwal pendistribusian yang jelas   

 3. pendistribusian raskin dalam kurun waktu 3 bulan 

sekali   

5  Tepat 

Administrasi  

1. persyaratan administrasi   

 2. perlengkapan administrasi raskin   

 3. kartu raskin   

 4. administrasi yg sesuai    

6  Tepat 

Kualitas 

1. kualitas raskin   

 2. raskin layak di konsumsi   

 3. ketetapan kualitas raskin    

 4. kualitas raskin setara dengan kualitas beras pada 

umumnya.   
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2.8. Kerangka Pemikiran Program Distribusi Beras Miskin (Raskin) 

 

 

 

  

 

 

       

  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pedum  

Raskin 2014  

 

Tepat Sasaran  

Penerima Manfaat 

Tepat Jumlah 

Tepat Harga 

Tepat waktu 

Tepat Administrasi 

Tepat Kualitas 
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2.9. Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penel  penelitian yang dilakukan oleh Pentiani Latifah (2014) 

mahasiswi program studi Administrasi NegaraUniversitas Uin Suska Riau yang 

berjudul tentang “ Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Dikelurahan 

Labuhan Baru Timur KecamatanPayung Sekaki Kota Pekanbaru” dapat diambil 

kesimpulan bahwa implementor cukup paham tugasnya masing-masing, 

sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan akan tetapi 

belum tepat sasaran karna warga yang akan tergolong mampu juga mendapatkan 

raskin. 

 


