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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut

dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-

prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia

menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari

suatu kebijaksanaan (Grindle, dalam Wahab 2005:59)

Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perpektif policy cyle

(siklus kebijakan), implementasi kebijakan itu merupakan suatu akyivitas yang

paling penting. Tetapi tidak seperti anggapan sebagai orang bahwa setiap

kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas

implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan.

Adapun pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam

buku Ismail Namawi (2009:131), mendefinisikan implementasi kebijakan

merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan derivet atau turunan dari kebujakan publik tersebut.
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Daniel A. Mazmanian dan Pul A. Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab

(2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang

nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian

dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Nugroho (2003:158), implementasi kebijakan pada prinsipnya

adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan

tidak kurang). Selanjutnya Nugroho mengemukakan bahwa perencanaan atau

sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik.

Teori implementasi kebijakan sebagaimana dikutip dari buku Analisis

Kebijakan Publik oleh Subarsono (2005) yang dikemukakan oleh Merilee S

Grindle bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar,

yakni variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi.

Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi

kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan,

rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10% sampai dengan 20% saja

(Nugraha, 2003:158) dalam implementasi kebijakan public, terdapat dua pilihan

langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam

bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivite atau turunan

dari kebijakan public tersebut.
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Implementasi kebijakan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk

melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan

pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan.

Ini adalah satu aspek proses kebijakan yang sulit dalam menentukan hasil dari

kebijakan tertentu. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang nyatanya

terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan

fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyatapada

masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 2008).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan

dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan

kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung

mengimplementasikan dalam bentuk programprogram atau melalui formulasi

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam

bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang

memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan

pelaksanaan. (Dwijowijoto, 2004)

2.2 Faktor-faktor yang Mempegaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III dikutip dari Tesis Maryam Musawa (2009)

ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan
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implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, struktur

birokrasi dan disposisi.

1. Komunikasi

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses

komunikasi kebijakan, yakni:

a. Transmisi

Sebelum penjabat pejabat dapat mengimplementasikan suatu

keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan

suatu perintah untuk pelaksananya telah dikeluarkan. Hal ini tidak

selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya.

Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan diabaikan atau

seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang dikelurkan.

b. Konsisten

Jika implementasi ingin berlangsung efektif, maka perintah

pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah tersebut

mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan

maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana

kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

c. Kejelasan

Edward mengidentifikasikan enam faktor terjadinya ketidakjelasan

komunikasi kebijakan.Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas

kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok

masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan kebijakan, masalah-
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masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari

pertanggungjawaban kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan

pengadilan.

2. Sumber daya

Isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi

apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat

berwujud sumber daya manusia, yakni kompentensi implementor, dan

sumberdaya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk

implementasi kebijakan agar efektif. Tetapi, sumber daya tanpa kebijakan

hanya menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi

kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.
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2.3 Sejarah Program Beras Miskin (Raskin) di Indonesia

Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada

tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet

No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan

pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya

direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas

pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui

Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas

BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi

komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993

yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan

pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG

dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

Pada tahun 1995, keluar Keppres No 50, untuk menyempurnakan struktur

organisasi BULOG yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempertajam tugas

pokok, fungsi serta peran BULOG. Oleh karena itu, tanggung jawab BULOG

lebih difokuskan pada peningkatan stabilisasi dan pengelolaan persediaan bahan

pokok dan pangan. Tugas pokok BULOG sesuai Keppres tersebut adalah

mengendalikan harga dan mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu,

kedelai, pakain dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak

langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen

dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan berdasarkan kebijaksanaan

umum Pemerintah. Namun tugas tersebut berubah dengan keluarnya Keppres No.
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45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola BULOG dikurangi dan tinggal

beras dan gula. Kemudian melalui Keppres No 19 tahun 1998 tanggal 21 Januari

1998, Pemerintah mengembalikan tugas BULOG seperti Keppres No 39 tahun

1968. Selanjutnya melalu Keppres No 19 tahun 1998, ruang lingkup komoditas

yang ditangani BULOG kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang

diambil oleh Pemerintah dengan pihak IMF yang tertuang dalam Letter of Intent

(LoI).

Dalam Keppres tersebut, tugas pokok BULOG dibatasi hanya untuk

menangani komoditas beras. Sedangkan komoditas lain yang dikelola selama ini

dilepaskan ke mekanisme pasar. Arah Pemerintah mendorong BULOG menuju

suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keppres No. 29 tahun

2000, dimana didalamnya tersirat BULOG sebagai organisasi transisi (tahun

2003) menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih

menangani tugas tradisionalnya. Pada Keppres No. 29 tahun 2000 tersebut, tugas

pokok BULOG adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen

logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras

(mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah perubahan

tesebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres No 166 tahun 2000, yang

selanjutnya diubah menjadi Keppres No. 103/2000. Kemudian diubah lagi dengan

Keppres No. 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas pokok BULOG

masih sama dengan ketentuan dalam Keppers No 29 tahun 2000, tetapi dengan

nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai dengan tahun
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2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 2003

BULOG resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG.

(sumber: http://www.bulog.co.id/sejarah.php) diakses pada tanggal 25 Januari

2017.

2.4 Definisi Program Raskin

Menurut pedoman umum raskin 2016 program raskin adalah salah satu

program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada

rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin).

Program raskin adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah

Pusat sampai dengan pemerintah Daerah) maupun horiontal (lintas

Kementerian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggung jawab

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-massing untuk kelancaran

pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Raskin. Program ini mencakup di

seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang

sampai ketitik distribusi di kelurahan di pegang oleh Perum BULOG.

Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis program

raskin antara lain:

1. Tim Koordinasi program Raskin tingkat provinsi adalah tim koordinasi

yang ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur dan terdiri dari unsur

Pemerintah Daerah Provinsi (Biro Saarana Perekonomian, Biro Bina

Produksi, BPMD, Bappeda, BPS (Badan Pusat Statistik), BKKBN, Perum
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BULOG, Divisi Regional, Kepolisian, Kejaksaan serta Stakeholders yang

terkait.

2. 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.

3. Satker Raskin adalah satuan kerja Perum Bulog Sub Divre yang dibentuk

Kasub Divre yang bertugas dan bertanggung jawab mengangkut beras dari

gudang Perum Bulog sampai dengan titik distribusi dan menyerahkan

kepada pelaksana distribusi.

4. Tim Koordinasi Kecamatan adalah tim yang dibentuk di tingkat

Kecamatan yang dipimpin oleh Camat sebagai ketua yang beranggotakan

unsur Kecamatan, Polsek, Pengelola Program KB Kecamatan dan

Koordinator Sensus Kecamatan ( KSK) yang bertugas mengkoordinir

pelaksanaan Program Raskin diKecamataan.

5. Pelaksana Distribusi adalah kelompok Kerja (Pokja) 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 mayarakat yang bertugas dan

bertanggung jawab mendistribusikan Raskin kepada penerima manfaat

Raskin.

6. Titik Distribusi (TD) adalah tempat penyerahan beras oleh Satuan Kerja

(Satker) Raskin Sub Divre kepada pelaksana distribusi di Desa. Kelurahan



23

yang dapat dijangkau penerima manfaat Raskin atau lokasi lain yang

ditetapkan atas dasar kesepakatan secara tertulis antara pemerintah Daerah

dan Sub Divre.

7. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah penerima manfaat Program Raskin

di Desa/Kelurahan sesuai hasil pendataan Sosial Ekonomi tahun 2005 BPS

dengan kategori sangat miskin, miskin dan sebagaian hampir miskin.

8. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah forum komunikasi di tingkat

Desa/Kelurahan untuk menetapkan RTM yang berhak menerima Raskin.

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

dan tidak berhama.

10. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) adalah lembaga yang ditetapkan

dengan keputusan Gubernur di Provinsi dan Keputusan Bupati/Walikota di

Kabupaten/Kota yang berfungsi menerima dan menindak lanjuti

pengaduan masyarakat,baik langsung maupun tidak langsung termasuk

media cetak dan elektronik.

2.5 Tujuan Sasaran dan Manfaat Program Raskin

1. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran

melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentukberas.

2. Sasaran

Menurut PEDUM Raskin tahun 2016 Sasaran Program Subsidi Beras

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya
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beban pengeluaran 15.530.897 RTM dalam mencukupi kebutuhan pangan

beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15

kg/RTM/bulan.

3. Manfaat

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan

Rendah adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran,

sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penang gulangan

kemiskinan.

b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD),

maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.

c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.

d. Stabilisasi harga beras di pasaran.

e. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan

harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600, /kg, dan menjaga stok pangan

nasional.

f. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. (Sumber: Pedoman Umu

Raskin 2016).

2.6 Landasan Hukum Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin)

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah

3. Undang-undang No. 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapat dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

4. Peraturan Pemerintahan No. 68 Tahun 2002, Tentang Ketahanan Pangan
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5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan

Umum Bulog

6. Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009, tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan

7. Keputusan Menko Kesra No. 35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi

Raskin Pusat

8. Intruksi Presiden RI No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan dan

Penyaluran Gabah/Beras Oleh Pemerintah.

9. Intruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan

Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah

2.7 Proses Penentuan Penetapan Penerima Raskin

Penetapan penerima manfaat Program Raskin di Desa/Kelurahan

menggunakan mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan yang dilaksanakan secara

transfaran dan partisipatif. Musyawarah Desa/Kelurahan dilakukan untuk

menentukan nama-nama calon penerima manfaat untuk ditetapkan sebagai RTM

(Rumah Tangga Miskin) penerima manfaat sesuai dengan sasaran. Musyawarah

Desa/Kelurahan dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan (termasuk Kepala

Dusun/Lingkungan, RW, RT), PLKB, anggota Badan Permusyawaratan

Desa/Dewan Kelurahan, institusi kemasyarakatan Desa/Kelurahan, tokoh-tokoh

masyarakat (agama, adat) serta perwakilan Rumah Taangga Miskin (RTM).

Daftar RTM penerima manfaat Raskin (Format DPM-1) dituangkan dalam berita

acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, dan disahkan oleh Camat

setempat. RTM penerima manfaat yang tercantum dalam DPM-I diberikan

identitas berupa tanda tertentu.
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2.8 Tim Koordinasi Raskin

Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertamggung

jawabannya, dibentuk Tim Koordinasi Raskin ditingkat pusat sampai kecamatan

dan pelaksana distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan serta tim lainnya sesuai

kebutuhan yang diatur dan di tetapkan melalui keputusan pejabat yang

berwenang. Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di pusat adalah

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, di Provinsi adalah Gubernur, di

Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota, di Kecamatan adalah Camat dan di

Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa atau Lurah.

1. Tim Koordinasi Raskin Pusat

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi

Masyarakat Berpendapatan Rendah dan membentuk Tim Koordinasi

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.

a. Kedudukan.

Tim koordinasi Raskin Pusat berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan

Rakyat.

b. Tugas.

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengendalian

dalam perumusan kebijakan,  perencanaan,  penganggaran, sosialisasi,

penanganan penga duan, serta pemantauan dan evaluasi.
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c. Fungsi.

Mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan Raskin sebagai

bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator  Bidang  Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Tahun 2015, Tim

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

Pusat terdiri dari Pengarah, Pelaksana dan Sekretariat. Pengarah terdiri

atas: Ketua dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan dan Anggota terdiri dari unsur Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Pertanian,  Kementerian  Keuangan, Kementerian Sosial,

Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS),

Sekretariat TNP2K dan Perum BULOG.

Pelaksana terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua dan Anggota. Ketua

Pelaksana adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian  Koordinator

Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Wakil Ketua

I/Bidang Kebijakan Perencanaan adalah Di rektur Perlindungan dan

Kesejahteraan Masyarakat,  Kementerian  Perencanaan  Pem bangunan

Nasional/Badan Perencana an Pembangunan Nasional Wakil Ketua

II/Bidang Kebijakan Anggaran adalah Direktur Anggaran III, Ditjen

Anggaran Kementerian Keuangan;
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Wakil Ketua III/Bidang Pelaksanaan dan Distribusi adalah Direktur

Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG; Wakil Ketua

IV/Bidang Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengaduan adalah

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina

Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.Anggota Tim terdiri

dari unsur unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian

Pertanian, BPS, dan Perum BULOG.

2. Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan program Raskin di

wilayahnya dengan membentuk Tim Koordinasi Raskin Tingkat Provinsi

sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim koordinasi Raskin Provinsi adalah pelaksana program Raskin di

Provinsi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada

Gubernur.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Provinsi mempunyai tugas melakukan

koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi, monitoring

dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat tentang

pelaksanaan program Raskin.
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c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin

Provinsi mempunyai fungsi:

1) Koordinasi perencanaan program Raskin di provinsi.

2) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Program Raskin.

3) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan

informasi program Raskin.

4) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi

Raskin Kabupaten/Kota.

5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di

kabupaten/kota.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Provinsi

Tim Koordinasi Raskin Provinsi terdiri dari penanggung jawab,

ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan,

pelaksanaan distribusi, monev dan pengaduan masyarakat, yang

ditetapkan dengan keputusan gubernur. Tim Koordinasi Raskin

Provinsi beranggotakan unsur-unsur instansi terkait di tingkat provinsi

antara lain Setda (Sekertaris Daerah), Bappeda (Badan Perencanaan dan

Pembangunan daerah), badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam

pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik,

badan/dinas/kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan,

Perwakilan BPKP dan Divisi Regional/Sub Divisi Regional Perum

BULOG serta lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.



30

3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab program Raskin di tingkat

kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengalokasian Pagu Raskin bagi

seluruh RTS-PM Raskin, penyediaan dan pendistribusian beras,

penyelesaian pembayaran HPB (Hasil Penjualan beras) dan adminstrasi

distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin

di wilayahnya, bupati/walikota membentuk Tim Koordinasi Raskin

sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota adalah pelaksana program

Raskin di kabupaten/kota, yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota mempunyai tugas

melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, pelaksanaan distribusi,

monitoring dan evaluasi serta menerima pengaduan dari masyarakat

tentang pelaksanaan program Raskin.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin

Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

1) Perencanaan program Raskin di kabupaten/kota.

2) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di

kabupaten/kota.
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3) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan

informasi program Raskin di kabupaten/kota.

4) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi

Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di

desa/kelurahan.

5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di kecamatan,

desa/kelurahan.

6) Penyelesaian HPB dan administrasi pelaksanaan Raskin.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari penanggung

jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan,

Pelaksanaan Distribusi, Monev dan Pengaduan Masyarakat, yang

ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Keanggotaan Tim

Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota terdiri dari unsurunsur instansi

terkait di tingkat kabupaten/kota antara lain Setda, Bappeda,

badan/dinas/lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan

masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik, badan/dinas/kantor

yang berwenang dalam ketahanan pangan, Divre/Subdivre /Kansilog

Perum BULOG dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

4. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung

jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB

dan adminstrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan
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program Raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim koordinasi Raskin

sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program

Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab kepada camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi

pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim

Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin

Kecamatan mempunyai fungsi:

1) Perencanaan distribusi program Raskin di kecamatan.

2) Fasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif, dan penyebarluasan

informasi program Raskin di kecamatan.

3) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana

Distribusi Desa/Kelurahan.

4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di

desa/kelurahan.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab

yaitu camat, ketua yaitu sekretaris kecamatan, sekretaris yaitu Kasi
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Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan,

Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan

pihak terkait yang dipandang perlu.

5. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan

Kepala desa/lurah sebagai penanggung jawab di tingkat desa/kelurahan

bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian

pembayaran HPB dan adminstrasi distribusi Raskin di wilayahnya.  Untuk

pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya, kepala desa/lurah dapat

memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Distribusi

Raskin yaitu:

1. Kelompok Kerja (Pokja)

2. Warung Desa (Wardes)

3. Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Pembentukan Pokmas dan Warung Desa diatur dalam Pedoman Teknis

tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedum Raskin.

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah.

2. Tugas

a. Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan

menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di Titik Distribusi

(TD).
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b. Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara

tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk

Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai

kepada Satker Raskin.

c. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara

Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model

DPM-2.

3. Fungsi

a. Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin.

b. Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari

RTS-PM  Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke

rekening bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum

Bulog.

c. Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.

2.9 Mekanisme Pelaksanaan Distribusi Raskin

Keberhasilan raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam

Tepat (6 T), yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat

administrasi, dan tepat kualitas.

1. Tepat Sasaran : Penerima Manfaat Raskin hanya diberikan kepada Rumah

Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) hasil Musyawarah

Desa/Musyawarah Kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima

Manfaat Raskin (DPM-1) di Desa/Kelurahan.
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2. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak Rumah Tangga

Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTM/tahun.

3. Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600,00/kg netto di

Titik Distribusi.

4. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada Rumah

Tangga Miskin Penerima Manfaat (RTM-PM) 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 beras BULOG.

Pedoman umum (pedum) penyaluran raskin merupakan panduan

pelaksanakaan Raskin untuk mencapai 6 Tepat, yang mencakup pengelolaan dan

pengorganisasian, perencanaan dn penganggaran, mekanisme pelaksanaan,

pengendalian dan pelaporan serta sosialisasi. Perum ini juga mengakomodasi

inisiatif dan kebijakan operasional lokal yang bertujuan memperlancar

pelaksanaan distribusi Raskindi daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan

keterbatasan masing-masing daerah.

Pelaksanaan selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan di tingkat

Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) ditingkat Kabupaten/Kota. Selama ini

pelaksanaan Raskin tidak lepas dari berbagai permasalahan, hambatan dan

tantangan. Untuk itu Tim Koordinasi Provinsi dan atau Tim Kabupaten/Kota,

diharapkan dapat menyelesaikannya. Sosialisasi secara berjenjang, monitoring,
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dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan distribusi Raskin agar diterima oleh

RTS sesuai 6 T perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Pedoman Umum Raskin Tahun 2016 mekanisme pelaksanaan

distribusi Raskin adalah:

1. Bupati/walikota mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada

kadivre berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rumah tangga miskin

penerima manfaat raskin dimasing-masing Kecamatan atau Kelurahan atau

Desa.

2. SPA yang tidak dapat dilayani sebagian atau keseluruhannya dalam jangka

waktu 3 (tiga) bulan, maka pagu dapat di kolerasikan ke daerah lain

dengan menerbitkan SPA baru yang menunjuk pada SPA yang tidak dapat

dilayani.

3. Berdasarkan SPA, kadrive menerbitkan Surat Perintah Pengiriman Beras

(SPPB) untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan atau desa kepada

satuan kerja (SATKER) Raskin. Apabila terdapat tunggakan Harga

Penjualan Beras ( HPB) pada priode sebelumnya maka penerbitan SPPB

priode berikutnya ditangguhkan sampai ada pelunasan.

4. Berdasarkan SPPB, SATKER Raskin mengambil beras digudang

penyimpanan peran BULOG. Mengangkut dan menyerahkan Raskin

kepada pelaksanan distribusi dititik distribusi. Kualitas beras yang

diserahkan harus sesuai dengan standar kualitas maka beras dikembalikan

kepada SATKER Raskin untuk ditukar atau diganti.

5. Serah trima beras Raskin dari SATKER Raskin kepada pelaksana

distribusi dititik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima

(BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab.
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6. Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin

penerima manfaat Raskin (Bolog 2015).

2.10 Keutamaan Membantu Orang Miskin

Menurut bahasa miskin berasal dari bahasa arab yang sebenarnya

menyatakan kefakiran yang sangat masalaha, kemiskinan adalah masalah tidak

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah

menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berpa

tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Alquran menggambarkan kemiskinan dengan 10 kosa kata yang berbeda

yaitu: Al-Maskanat (kemiskinan), Al-Farq (kefakiran), Al-‘Ailat (mengalami

kekurangan), Al-Sail (peminta), Al-Mahrum (tidak berdaya), Al-Qani

(kekurangan dan diam), Al-Mu’tarr (yang perlu dibantu) dan Al-Dha’if (lemah).

Kesepulh kosakata diatas menyadarkan pada satu arti ata makna yaitu kemiskinan

dan penanggulangannya.

Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada

orang kaya dan orang miskin (QS Al-Baqarah: 177).
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Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu
kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman
kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-
nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan
pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan
(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan
zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji,
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan
dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar
(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Dalam QS. Al-Isra’ ayat 26-27

                    
             

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan
dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara
boros (26), Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah
Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya (27).

Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa

dihembuskan oleh setan. Dengan demikian, siapapun dan dimanapun berada, jika

seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya (primer), yaitu sandang,

pangan, dan papan dapat digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir

ataupun miskin. Oleh karena itu, setiap program pemulihan ekonomi yang

ditujukan mengentaskan fakir miskin, harus ditujukan kepada mereka yang

tergolong pada fakir ataupun miskin.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rt. Nina Maryana (2011) dengan judul

skripsi Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Kebayan

Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Peneliti menunjukkan bahwa

program raskin belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan karena

pendistribusiannya sering terlambat.
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Penilitian terdahulu dilakukan oleh Mohammad Wahyuddin (2012)

Universitas Hasanuddin dengan judul skripsi implementasi program beras miskin

di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Peneliti mennjukkan bahwa progr am

Raskin sudah berjalan selama 8 tahun, namun kinerjanya belum berjalan secara

efektif.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Muhammad Apandi  (2014)

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi

Evektivitas Pendistribusian Raskin di Kelurahan Kebayan Kecamatan Pandeglang

Kabupaten Pandeglang. Peneliti menunjukkan bahwa pendistribusian raskin hanya

dilakukan 3 kali dalam setahun, ditambah lagi dengan jadwal pendistribusian

raskin yang tidak dapat ditentukan sehingga RTM tidak dapat memperkirakan

kapan mereka akan mendapatkan Raskin.

Peniliti terdahulu dilakukan oleh Susra Amelia (2015) Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi Implementasi Program

Beras Miskin (RASKIN) di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten

Pasaman (Studi Kasus di Nagari Alahan Mati). Peneliti menunjukkan bahwa

proses pendistribusian raskin selalu terkendala dalam penyalurannya yang di

karnakan kurang tepat waktu dalam pembagian beras. Penyaluran beras yang

seharusnya dilaksanakan tepat pada waktunya, sedangkan di Nagari Alahan Mati

masih saja sering tertunda yang disebabkan oleh lamanya beras sampai pada titik

distribusi.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah dari segi

permasalahannya, disini penulis mengangkat permasalahan mengenai salah

sasaran dalam penyaluran program raskin, yang semestinya disalurkan atau dijual
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kepada keluarga-keluarga miskin ternyata banyak juga yang jatuh pada kelompok

lain (keluarga sejahtera). Dimana para petugas lapangan justru membagi-bagikan

raskin pada keluarga dekat dan kerabatnya. Perbedaan yang kedua adalah program

raskin belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan karena

pendistribusiannya sering terlambat, dan tidak  tepatnya  jumlah  beras  yang

diperoleh  para  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM).

2.12 Definisi Konsep

Konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan

secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat

perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1989:33). Tujuannya adalah untuk

memudahkan pemahaman dan menghindari terjadinya interpretasi ganda dari

variabel yang diteliti. Oleh karena itu untuk mendapatkan batasan yang jelas dari

masing-masing konsep yang akan diteliti maka penulis mengemukakan definisi

konsep seperti dibawah ini, yaitu:

1. Implementasi  kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan

oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah

ditetapkandalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

2. 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.
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3. Kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya segala kebutuhan hidup,

khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan.

Adapun definisi konsep yang terkait dengan penelitian ini adalah program

raskin dioperasionalkan sebagai suatu program pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran dari RTM (Rumah

Tangga Miskin) di Desa Dwi Tunggal.

2.13 Konsep Operasional

Menurut  Masri  Singarimbun  (1989:23)  Konsep  operasional  adalah

semacam  petunjuk  pelaksanaan  bagaimana  caranya  mengukur  suatu  variable.

Konsep operasional  merupakan  uraian  konsep  yang  sudah  dirumuskan  dalam

bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional suatu penelitian.

1. Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:38). Dalam

penelitian ini hanya terdapat satu variabel yaitu implementasi kebijakan

program raskin. Jadi penelitian yang dilakukan peneliti terfokus pada

pelaksanaan program Raskin di Desa Di Tunggal Kecamatan Rangsang

Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Indikator

Indikator yaitu bagian dari variabel yang menjadi tolak ukur dalam

penelitian. Adapun indikator-indikator dalam penelitian ini adalah:
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Tabel 2.1 : Konsep Operasional Penelitian

Variabel Indikator Sub Indikator
Implementasi
Kebijakan
program Raskin
(Pedoman Umum
Raskin 2016)

1) Tepat Sasaran Raskin hanya dapat diberikan kepada
Rumah Tangga Miskin hasil
musyawarah Desa/Kelurahan yang
terdapat di Daftar Penerima Manfaat
Raskin di Desa/Kelurahan

2) Tepat
Administrasi

Terpenuhinya persyaratan
administrasi secara benar,lengkap dan
tepat waktu

3) Tepat Jumlah Jumlah beras yang merupakan hak
Rumah Tangga Miskin Penerima
Manfaat raskin sesuai dengan
ketentuan yang berlaku yaitu 15
kg/RTM/bulan

4) Tepat Harga Harga tebus Raskin adalah Rp.1600
dititik distribusi

5) Tepat Kualitas Terpenuhinya persyaratan kualitas
beras sesuai dengan kualitas beras
Bulog

6) Tepat Waktu Waktu pelaksanaan distribusi beras
kepada Rumah Tangga Miskin
Penerima Manfaat raskin sesuia
dengan rencana distribusi

Sumber: Pedoman Umum Raskin 2016

2.14 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah penjelasan terhadap gejala yang menjadi objek

permasalahan kita. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan

hasil penelitian yang relavan.

Agar apa yang diuraikan dalam penelitian ini dapat dipahami dengan jelas

maka penulis membuat kerangka berfikir sebagai mana tertera pada gambar

dibawah ini:
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