
9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Untuk memotret sebuah fenomena sosial yang terjadi di 

masyarakat maka dalam analisisnya memerlukan suatu teori tertentu 

dan yang dianggap relevan untuk mengkaji fenomena tersebut. 

 

Kebijakan Publik 

Fenomena sosial yang akan diamati dalam penelitian ini adalah 

kebijakan pembagian beras secara merata pada program raskin (beras 

untuk rakyat miskin) khususnya di Kecamatan Boyolali. Penelitian 

yang dilakukan merupakan tahap analisis kebijakan publik berkenaan 

dengan pelaksanaan program raskin dan merupakan implementasi 

program subsidi pangan sebagai upaya pemerintah untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada 

keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang mampu dan 

terjangkau  bagi keluarga miskin. Penelitian ini menggunakan 

kerangka analisis kebijakan publik untuk memperoleh temuan 

mengenai  implementasi proses penyaluran raskin serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi. 

Teori sistem berpendapat bahwa pembuatan kebijakan publik tidak 

dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Dunn (2004) 

menyebutkan 3 (tiga) elemen kebijakan: pelaku/aktor kebijakan, 

lingkungan kebijakan dan kebijakan publik. Kebijakan publik lahir 

karena tuntutan-tuntutan yang merupakakan serangkaian pengaruh 

lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem 

politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan konstrain 

dari lingkungan yang akan mempengaruhi pembuat kebijakan. Faktor 

lingkungan tersebut antara lain: karakteristik sosial ekonomi, 

sumberdaya alam, iklim, topografi, demografi, budaya dan sebagainya. 
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Carl Fredrich mengatakan : “Kebijakan adalah suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk 

mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Wahab, 

1993:3), sedangkan komponen-komponen kebijakan tersebut adalah : 

(1). Kebijakan Publik, (2). Tuntutan Kebijakan, (3). Keputusan 

Kebijakan, (4). Pernyataan Kebijakan, (5). Hasil Kebijakan. 

Menurut R.S. Parker (Ekowati.2005:5) kebijakan publik adalah 

suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang 

dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi 

suatu subyek atau krisis. Thomas R. Dye (Subarsono,2006:2) 

mengungkapkan bahwa kebijakan public didefiniskan sebagai apapun 

yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 

Lebih lanjut Mas Roro Lilik Ekowati (2005:4) dalam bukunya 

Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program, 

mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi 

sebagai berikut :  

1. Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa 

penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.  

2. Kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi 

dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.  

3. Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud 

dan tujuan tertentu.  

Pelaku 

Kebijakan 

Lingkungan 

Kebijakan 

Kebijakan 

Publik 
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Untuk lebih melengkapi rumusan kebijakan, lebih lanjut Miftah 

Thoha (2002:59- 60) berpendapat bahwa dalam arti yang luas, 

kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek pokok, yaitu:  

a. Kebijakan merupakan pratik sosial, bukan event yang tunggal atau 

terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah 

berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan 

pula untuk kepentingan masyarakat.  

b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk 

mendamaikan dari pihak-pihak yang konflik atau untuk 

menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak 

yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan 

yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.  

Implementasi Kebijakan Publik 

Anderson (dalam LAN 2015:21) menyatakan kategori jenis 

kebijakan antara lain kebijakan substantif, kebijakan material dan 

kebijakan prosedural. Kebijakan mengurangi angka kemiskinan dengan 

pemberian beras miskin yang dilakukan pemerintah kepada warga 

miskin adalah kebijakan substantif. Kebijakan material adalah 

kebijakan yang sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan 

sumberdaya yang kongkrit pada kelompok tertentu. Kebijakan 

prosedural adalah bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dapat 

dijalankan. Kebijakan ini bersifat lebih teknis, tentang standard dan 

prosedur seperti kriteria masyarakat yang berhak menerima beras serta 

pedoman umum pelaksanaan distribusi raskin mengenai 6T1. 

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya 

menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri 

kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-

kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat 

                                                           
1 Indikator 6T (6 Tepat) untuk mengukur tingkat keberhasilan Raskin, yaitu tepat 
sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. 
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dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang 

negatif maupun yang positif (Wahab, 1991:45). 

Ia juga menyatakan, dalam implementasi khususnya yang 

dilibatkan oleh banyak organisasi pemerintah sebenarnya dapat 

digunakan beberapa pendekatan antara lain “pendekatan struktural 

(structural approach), pendekatan prosedural dan manajerial 

(prosedural and managerial approach), pendekatan keprilakuaan 

(behavioural approach) dan pendekatan politik (political approach).  

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono 2005:90) ada 

empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan 

implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor komunikasi, sumber daya, 

struktur birokrasi dan disposisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Model Implementasi dari Edward III 

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-

Komunikasi 

Sumber-sumber 

Struktur 

Birokrasi 

Kecenderungan- 

kecenderungan 

Implementasi 
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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 ketidak 

jelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah 

kompleksitas kebijakan, keinginan untuk tidak mengganggu 

kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus 

mengenai tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai 

suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban 

kebijakan dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya adalah faktor paling penting dalam implementasi 

kebijakan agar efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud 

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber 

daya finansial. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya tinggal 

dikertas saja menjadi dokumen. 

3.  Disposisi (Kecenderungan) 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan 

oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau 

perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses 

implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif 

4.  Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementsikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi 
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kebijakan.Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap 

organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar 
operating procedure atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi 

implementor dalam bertindak. 

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks. Dan pada akhirnya menyebabkan 

aktivitas organisasi tidak fleksibel. 

Jan Marse (Wahab, 1991) mengatakan implementasi kebijakan 

yang gagal disebabkan beberapa faktor : 

a. Informasi 

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya 

gambaran yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun 

kepada para pelaksana dan isi kebijakan yang akan dilaksanakannya 

dan hasil dari kebijakan. 

b. Isi Kebijakan 

Implementasi kebijakan bisa gagal karena kebijakan tersebut 

menjadi multi tafsir dikarenakan kurang jelasnya isi atau tujuan 

kebijakan atau ketidak tegasan ataupun ketidak tepatan kebijakan 

itu sendiri. 

c. Dukungan 

Implementasi kebijakan akan sulit terwujud bila daya dukung 

pelaksanana tidak cukup kuat dari sisi sumberdaya yang ada. 

d. Pembagian Potensi 

Pembagian dan pemanfaatan potensi diantara aktor pelaksana 

implementasi program dan satuan organisasi tata laksana dalam 

kaitannya dengan tugas dan wewenang. 

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu komponen 

dari keseluruhan proses kebijakan publik yang terjadi. Proses 

kebijakan, menurut Ripley dan Franklin (1986), terdiri dari beberapa 

tahap penting, yaitu: tahap formulasi, tahap implementasi dan tahap 

penilaian terhadap performance. Selanjutnya Muhadjir Darwin (1993) 
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mengemukakan bahwa proses implementasi bukanlah proses mekanis 

deimana setiap sektor akan secara otomatis melakukan apa saja yang 

seharusnya dilakukan sesuai dengan sekenario pembuat kebijakan, 

tetapi merupakan proses kegiatan yang acap kali rumit, diwarnai 

perbenturan kepentingan antar aktor yang terlibat baik sebagai 

administrator, petugas lapangan atau kelompok sasaran. Selama proses 

implementasi beragam interpretasi atas tujuan, target dan startegi 

implementasi dapat berkembang. Selain itu berbagai faktor dapat 

menimbulkan penundaan, penyalahgunaan wewenang atau 

penyimpangan arah kebijakan. Banyak bukti yang menunjukan bahwa 

gagalnya suatu kebijakan bukan karena salahnya tujuan atau target 

yang dirumuskan tetapi karena lemahnya proses implementasi. 

Keberhasilan Kebijakan 

Menurut Wahab (2000) keberhasilan dan efektivitas implementasi 

kebijakan dapat dilihat dari tiga sudut pandang :  

1. Pemrakarsa/pembuat kebijakan 

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para pejabat atasan kepatuhan 

dari pejabat ditingkat lebih rendah dalam mengubah perilaku 

masyarakat/kelompok sasaran.  

2. Pejabat-pejabat di lapangan  

Upaya menanggulangi ganguan dan permasalahan yang terjadi di 

wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat 

diluar instansinya 

3. Kelompok sasaran (target group) 

Adalah pihak yang akan menikmati hasil dari suatu program, sejauh 

mana pelayanan jasa yang telah diberikan dapat mengubah pola 

hidupnya, dapat memberikan dampak positif dalam jangka panjang 

bagi peningkatan mutu hidup termasuk pendapatan mereka.  

Sedangkan keberhasilan implementasi kebijakan atau program, 

menurut Ripley & Franklin (1986) dapat ditinjau dari tiga perspektif: 

1. Perspektif Kepatuhan  

mengukur keberhasilan implementasi dari kepatuhan pegawai 

pelaksana lapangan terhadap atasan mereka.  



16 

2. Perspektif Kelancaran 

Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan 

tidak adanya persoalan. 

3. Persepektif Kepuasan  

Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang 

memuaskan semua pihak, terutama kelompok penerima manfaat 

yang diharapkan. 

Studi terhadap implementasi kebijakan berkaitan erat dengan suatu 

kenyataan yang semakin bertumbuh kembang bahwa banyak 

kebijaksanaan mengalami kegagalan di tingkat implementasi. Terdapat 

variasi pandangan para ahli kebijakan yang menyangkut pokok-pokok 

yang mempengaruhi kebijakan implementasi kebijakan. 

 

Kemiskinan 

Konsep Kemiskinan Bank Dunia 

Menurut World Bank, definisi kemiskinan adalah kehilangan 

kesejahteraan (deprevation of well being). Sedangkan inti dari 

permasalahan pada kemiskinan adalah batasan-batasan tentang 

kesejahteraan itu sendiri. World Bank membuat garis kemiskinan 

absolut US$ 1 dan US$ 2 PPP (purchasing power parity/paritas daya 

beli) per hari (bukan nilai tukar US$ resmi) dengan tujuan untuk 

membandingkan angka kemiskinan antar negara/wilayah dan 

perkembangannya menurut waktu untuk menilai kemajuan yang 

dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat global /internasional. 

Angka konversi PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk 

membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dimana jumlah yang 

sama tersebut dapat dibeli sebesar US$ 1 di Amerika Serikat. Angka 

konversi ini dihitung berdasarkan harga dan kuantitas di masing-

masing negara yang dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya 

dilakukan setiap lima tahun. 
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Konsep Kemiskinan Pemerintah 

Pemerintah menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan 

dasar (basic needs approach) dalam menentukan kemiskinan di 

Indonesia2. Seseorang tergolong dalam kategori miskin bila ia tidak 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan kata lain, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam 

memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan yang 

diukur dari sisi pengeluaran. Penggunaan pendekatan pemenuhan 

kebutuhan dasar dalam mementukan kemiskinan tidak hanya 

dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga beberapa negara lain seperti 

Armenia, Nigeria, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra 

Leone dan Gambia (BPS, 2012).  

Batas kecukupan kebutuhan makanan dihitung dari besarnya 

rupiah yang dikeluarkan untuk makanan tertentu yang memenuhi 

kebutuhan minimum energi 2000 kilo kalori dan 52 gram protein per 

kapita per hari3. Sedangkan batas kecukupan nonmakanan dihitung 

dari besarnya rupiah yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan 

nonmakanan seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, 

transportasi dan lain-lain. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan 

diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, 

daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak 

dan lemak, dll). Sedangkan paket kebutuhan dasar nonmakanan 

diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di 

pedesaan (BPS, 2012). 

 

Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN) 

Program raskin merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan 

bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan 

                                                           
2 Pengukuran tingkat kemiskinan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan 
perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 
3 Angka kecukupan energi, protein, lemak, dan serat pangan, hasil Widyakarya 
Nasional Pangan dan Gizi VIII, Jakarta, 17-19 Mei 2004. 
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dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga 

ssaran (RTS)4 melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok 

dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan 

protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan / membuka 

akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga 

penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. 

 

Penelitian Terdahulu 

Musawa, Mariyam. 2009. Studi Implementasi Program Beras 

Miskin (Raskin) Di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan 

Gajahmungkur, Kota Semarang. Program Beras Miskin untuk Rumah 

Tangga Miskin hingga kini masih memunculkan beberapa 

permasalahan, diantaranya adalah pendistribusian belum tepat sasaran, 

belum tepat jumlah dan belum tepat waktu, sehingga kurang 

bermanfaat bagi penerima. Tujuan dari penelitiannya adalah, 

mendeskripsikan distribusi Program Raskin di Kelurahan 

Gajahmungkur Kota Semarang, mempetakan kendala-kendala yang 

dialami dalam pelaksanaan Program Raskin dan menyarankan upaya 

pengelolaan Program Raskin ke depan yang lebih baik. 

Roebyantho, Haryati dkk. 2011. Dampak Sosial Ekonomi Program 

Penanganan Kemiskinan melalui KUBE. Program Pemberdayaan  ini 

didasarkan pada pendekatan “Pembangunan Bertumpu Pada 

Kelompok” (community based development approach). Pendekatan 

pada kelompok ini didasarkan atas dasar kesamaan tujuan, kesamaan 

kegiatan, kesamaan domisili, yang pada dasarnya mengarah pada 

efisiensi, efektivitas serta mendorong tumbuh dan berkembangnya 

capital sosial (modal sosial). Sehingga akhirnya tujuan program 

pengentasan kemiskinan dapat dicapai.  

 

                                                           
4 Pemerintah telah melakukan beberapa pendataan untuk mendapatkan data by name 
dan by address untuk keperluan program targeting - PSE05, PPLS08, dan PPLS2011 
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Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangaka berpikir merupakan alur pikir dari peneliti sendiri atau 

bisa juga mengambil suatu teori yang dianggap revelan dengan 

penelitian yang dilakukan dalam upaya untuk menjawab permasalahan 

yang telah dirumuskan. 

Dalam penelitian ini penulis meneliti Bagito dibalik Kebijakan 

Raskin (Studi Program Raskin di Kecamatan Boyolali). Dalam upaya 

menjawab permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan 

khususnya yang melibatkan organisasi pemerintah dapat dilihat dari 3 

(tiga) sudut pandang yakni : ”(1) pemprakarsa kebijakan/pembuat 

kebijakan (the center atau pusat); (2) pejabat-pejabat pelaksana di 

lapangan (the periphery); (3) aktor-aktor perorangan diluar badan-

badan pemerintah kepada siapa program-program itu diwujudkan 

yakni kelompok-kelompok sasaran”(Wahab,1997 :63). 
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Pelaksanaan “BAGITO” 
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Pedoman Umum Raskin (6 Tepat) 

- Tepat Sasaran -  Tepat Waktu 

- Tepat Jumlah -   Tepat Kualitas 

- Tepat Harga - Tepat Administrasi 

Kebijakan 

-  Pembuat Kebijakan 

- Pelaksana Lapangan 

- Kelompok Sasaran 


