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ABSTRACT 

 

 

IMPLEMENTATION OF BERAS MISKIN (RASKIN) PROGRAM 2015 IN 

KELURAHAN PRINGSEWU BARAT KECAMATAN PRINGSEWU 

KABUPATEN PRINGSEWU 

 

By  

 

EKOMAN SURYADI 

 

 

The government issued Beras Miskin Program (Raskin) with the aim of reducing 

the expenditure of Poor Households through a partial fulfillment of basic food 

needs in the form of rice. The fulfillment of their food needs, it is expected that 

food security at the household level targeting to increase and protected from food 

insecurity and nutritional deficiencies especially carbohydrates. Tim Nasioal 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) states that the success of Beras 

Miskin Program is measured by the achievement of appropriate indicators 5 rights 

(5T), which is right on quantity, right on target, right time, right price and right 

quality. This research is based on theory of George Edward III, Edward III in 

implementation theory says that the successful implementation of the policy was 

influenced by four aspects which is communication, resources, disposition and 

bureaucratic structure. 

The purpose of this research is to describe the achievement of appropriate 

indicators 5 rights (right quantity, right on target, right time, right price, right 



quality) in the implementation of Raskin distribution in the Kelurahan Pringsewu 

Barat and also to analyze the influence aspects of communication, resources, 

disposition and bureaucratic structure in the theory of George Edward III for 

program implementation Raskin. This research used a qualitative descriptive 

approach. The data source consists of primary data obtained through interviews 

and documentation, and secondary data obtained through the processing of 

documents, records, archives and regulations relating to research. 

The results showed that the implementation of the program Rice Poor (Raskin) in 

Kelurahan Pringsewu Barat 2015 have not been going well as expected, this is 

because the success indicators Raskin 5T which is the right quantity, right price, 

right quality,right on target, and time has not been fully achieved. Aspects that 

influence the successful implementation of the policies put forward by Edward III 

such as communication, resources, disposition and bureaucratic structure in the 

implementation of the Raskin program has not worked optimally so there are still 

many obstacles or inhibiring factor in the implementation of Raskin program in 

Kelurahan Pringsewu Barat. 
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Pemerintah mengeluarkan Program Beras Miskin (Raskin) dengan tujuan untuk 

mengurangi pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemenuhan 

sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Dengan terpenuhinya 

kebutuhan pangan mereka, maka diharapkan ketahanan pangan di tingkat rumah 

tangga sasaran meningkat serta terlindungi dari rawan pangan dan kekurangan 

nutrisi khususnya karbohidrat. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan bahwa keberhasilan program raskin diukur 

berdasarkan pencapaian indikator 5 tepat (5T), yaitu tepat jumlah, tepas sasaran, 

tepat waktu, tepat harga dan tepat kualitas. Penelitian ini didasarkan pada teori 

George Edward III, dimana menurut Edward III dalam teori implementasinya 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh 4 aspek yakni 

komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pencapaian indikator 5 tepat (tepat 

jumlah, tepas sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas) dalam pelaksanaan 



penyaluran Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat dan juga menelaah pengaruh 

aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam teori 

George Edward III terhadap implementasi program raskin. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data 

primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, dan data sekunder 

yang diperoleh melalui pengolahan dokumen, catatan, arsip-arsip dan peratutan 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Beras Miskin 

(Raskin) di Kelurahan Pringsewu Barat Tahun 2015 belum berjalan dengan baik 

seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator keberhasilan raskin 5T 

yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan waktu  belum sepenuhnya 

tercapai. Aspek-aspek yang sangat memengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan yang dikemukakan dalam model implementasi Edward III seperti 

komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi 

program raskin belum berjalan optimal sehingga masih ditemukan kendala atau 

hambatan dalam implementasi program raskin di Kelurahan Pringsewu Barat. 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Raskin, Pringsewu Barat  



 

 

 

 

IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) TAHUN 2015  

DI KELURAHAN PRINGSEWU BARAT KECAMATAN PRINGSEWU 

KABUPATEN PRINGSEWU 
 

 

 

 

 

 

Oleh 

 

EKOMAN SURYADI 

 

 

 

Skripsi 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar 

SARJANA ILMU PEMERINTAHAN  

 

Pada 

 

Jurusan Ilmu Pemerintahan 

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG  

2016 







 



 

 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

Penulis dilahirkan di Pringsewu, Kabupaten 

Pringsewu pada tanggal 24 Maret 1994, sebagai 

anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak 

Suroso dan Ibu Suryati. 

 

 

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di 

SDN 5 Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu pada tahun 2005, Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMPN 1 Pringsewu pada tanggal 2008, dan 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pringsewu pada tahun 2011. 

 

 

Tahun 2011, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan 

FISIP Unila melalui jalur SNMPTN Undangan. Selama menjadi mahasiswa 

penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu 

Pemerintahan. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2013 di 

Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. 



 
 

Motto  
Tanpa IMPIAN, kita tidak akan meraih Apapun. 

Tanpa CINTA, kita takkan merasakan Apapun. 

Dan tanpa ALLAH, kita bukan siapa-siapa 

-Mesut Özil- 



 
 
 
 

 

SANWACANA 

 

 

 

Bismillahirrohmanirrohim. 

 

Alhamdulillahirrobbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada 

Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya. 

 

Penulisan skripsi berjudul “Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) 

Tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten 

Pringsewu”, ini merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Ilmu Pemerintahan pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih terdapat kesalahan 

atau kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh 

keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar dapat bermanfaat di 

kemudian hari. 

 
Skripsi ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai 

pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 



1. Emak dan Bapak yang kasihnya membiak seluas cakrawala, terimakasih atas 

segala perhatian, rasa cinta dan kasih sayang serta doa tulus yang tiada henti-

hentinya selalu diberikan untukku. Kalian mengajarkanku bagaimana sangat 

pentingnya arti sebuah perjuangan dengan selalu mengingatkan ibadah 

dimanapun kaki ini berpijak, terimakasih atas tetesan keringat yang kalian 

curahkan untuk membuatku bisa meraih tingkat pendidikan sampai setinggi 

ini. 

2. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung; 

3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan, dan dosen pembimbing akademik yang telah memberikan 

didikkan, arahan dan dukungan selama proses perkuliahan; 

4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Pemerintahan, yang telah memberikan motivasi melalui pengalaman lapangan 

selama proses pembelajaran; 

5. Bapak  Maulana Mukhlis, S.sos. M.IP, selaku Dosen Pembimbing utama yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan 

arahan, masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

6. Bapak  Himawan Indrajat, S.IP.M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan, 

masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP.M.Si, selaku dosen pembahas dan penguji 

yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan arahan, 

masukan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 



8. Seluruh jajaran Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, seluruh staff 

Tata Usaha dan pegawai di FISIP dan Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

9. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu selama 

proses perkuliahan; 

10. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan, Ibu Riyanti dan Pak Jumadi yang telah 

membantu penulis dalam penyelesaian administrasi dan perlengkapan seminar 

serta ujian; 

11. Jajaran Pegawai Perum BULOG Divre Lampung dan seluruh staf Kelurahan 

Pringsewu Barat serta rumah tangga sasaran dalam program raskin di 

Kelurahan Pringsewu Barat, yang telah memberikan informasi dan membantu 

penulis dalam melakukan riset atau penelitian; 

12. Keluarga kecilku, Ilal Akbar yang selalu mengingatkan kebaikan, 2 bersaudara 

Riyan dan Ridho yang selalu membuat kekonyolan, Fadel dan bung Iqbal 

yang selalu berbagi kebahagian dan teruntuk Ibor dan juga Aldino Canageo 

kalian adalah kado indah yang kuberikan untuk diriku sendiri; 

13. Jagoan yang selama ini memberikan semangat untuk Yuyun Diah Angraini 

S.IP, Rendra, Kiki, Meta, Yoga, Jery, Imam, Dio, Rio, Agus, Felik dan juga 

Adhe Septia terima kasih telah menjaga dan menghiburku selama ini,  

14. Terima kasih untuk seluruh pengurus dan juga dewan Pembina komunitas 

Arsenal Indonesia Supporter Regional Pringsewu, Adi Nugroho, Farhan, 

Angga, mbak Nunik, dan Mas Candra terima kasih atas segala pengalaman 

dan kebersamaannya; 



15. Kerabat Skripsiku, Putri Dian Purnama, Nadia Annisa, Delsen Mandela, 

Randy Mase Bustami yang baik hati dan selalu membantuku, Diki Thantawi 

terima kasih atas kesetiakawanan yang diberikan; 

16. Keluarga Ilmu Pemerintahan 2011, Adelia Pramadhita, Winda Septiana, Santi 

Novitasari, Bertha Nanda, Balqis Annisa, Aan Lesmana, Panggih Gotam Vivi 

Ditia, Redo Putra Ramadhan, Marendra Ramadhani, Dwiky Caprinara, Fitdia 

Nizilil Azki, Yandi Darma, Rinaldo Sinaga, Leni Yuliani, Riyadhi Adyansyah, 

Nugraha Eka Prayudha, Hazi Kurnia, Yuanita, Nur Diana, Leni Olandari, Eki 

Anes Wijaya, Rizqi Khusniah, Nur Halimah dan Restia Permatasari,Ulil 

Ilmiyati, Nur Hasanah, Septiana Wulandari, Evi Suryani, Shedy Apriliza, 

Wirda Sari, Putri Dian, Endah Hapsari, Wilanda Rizki, Diki Thantawi, Rya 

Clara, Leny Novelina, Syalian Sepky, Ifit Chytrine, Christian Tuahta, Intan 

Bariza, Gita Aprilia, Wiwik Zubaidah, Siti Robi’ah, Rani Soraya, Indah 

Permatasari, Miranti Andini, Bramantyo Yudi, Trio Gama Putra, Anbeja Kirsy 

dan yang belum tertulis, penulis mohon maaf dan penulis ucapkan terimakasih 

atas do’a, motivasi dan dukungannya; 

17. Kelompok Kuliah Kerja Nyata  “Kedaton Kalianda”, mbak Desi, Putri, Dewi, 

Eva, Esa, Tika, Pawe, Dita, Hendra, terima kasih atas pengalamannya; 

18. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah 

SWT, membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua, Aamiin. 

 Bandar Lampung, 24 Februari 2016 

 

 

  Penulis 



 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

 

Halaman 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang………………………………………………………1 

B. Rumusan Masalah…………………………………………………...7 

C. Tujuan Penelitian…………………………………………………....8 

D. Kegunaan Penelitian………………………………………………...8 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Kebijakan Publik  ............................................................... 10 

B. Implementasi Kebijakan ....................................................................... 14 

C. Model Implementasi George C Edward III .......................................... 15 

D. Definisi Dan Kriteria Rumah Tangga Miskin ...................................... 19 

E. Program Beras Miskin (RASKIN) ........................................................  24 

F. Kerangka Pikir ...................................................................................... 28 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian ...................................................................................... 31 

B. Lokasi Penelitian .................................................................................. 33 

C. Fokus Penelitian .................................................................................... 33 

D. Jenis Data .............................................................................................. 35 

E. Sumber Data .......................................................................................... 36 

F. Teknik Pengumpulan Data .................................................................... 37 

G. Teknik Pengolahan Data ....................................................................... 38 

H. Teknik Analisis Data ............................................................................ 38 

 

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

     A. Gambaran Umum Perum Bulog Divre Lampung ................................ 41 

     B. Gambaran Umum Kecamatan Pringsewu ............................................ 48 

C. Gambaran Umum Kelurahan Pringsewu Barat .................................... 52 

 

 



V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

     1. Implementasi Program Raskin .............................................................. 57 

         A. Alur implementasi Program Raskin ................................................. 58 

         B. Indikator Ketepatan Program Raskin ............................................... 61 

             1. Ketepatan Jumlah .......................................................................... 62 

             2. Ketepatan Harga ............................................................................ 65 

             3. Ketepatan Waktu ........................................................................... 69 

             4. Ketepatan Kualitas ........................................................................ 71 

             5. Ketepatan  Sasaran ........................................................................ 73 

    2. Analisa Model Implementasi Edward III dalam Program Raskin ......... 76 

        A. Komunikasi ....................................................................................... 76 

        B. Sumberdaya ....................................................................................... 85 

        C. Sikap Para Pelaksana Kebijakan (Disposition) ................................. 95 

        D. Struktur Birokrasi .............................................................................. 97 

   3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Raskin ..... 101 

 

VI.SIMPULAN DAN SARAN 

    A.KESIMPULAN ..................................................................................... 106 

    B.SARAN ................................................................................................. 107 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Halaman 

 

TABEL  

 

1. Jumlah Rumah Tangga Sasaran .................................................................. 7 

2. Informan Penelitian .................................................................................... 36 

3. Rekapitulasi Data Raskin Kecamatan Pringsewu Tahun 2015 .................. 61 

4. Ketercapaian indicator ketepatan program Raskin di Kelurahan Pringsewu 

Barat ..........................................................................................................  75 

5. Daftar Nama dan Pendidikan Terakhir Pegawai Perum Bulog Divisi Regional 

Lampung .................................................................................................... 87 

6. Ketercapaian Aspek Edward Dalam Implementasi Program Raskin ........ 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR  

 

 

 

Halaman 

 

GAMBAR 

 

 

1. Model Implementasi George Edward III ................................................... 18 

2. Peta Alur Distribusi Raskin dari BULOG sampai ke RTS ........................ 27 

3. Kerangka Pikir ........................................................................................... 30 

4. Peta Sebaran wilayah Kerja Perum Bulog di Seluruh Indonesia ............... 44 



 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2013 mengeluarkan data mengenai rata-rata 

pengeluaran per kapita sebulan di daerah perkotaan dan perdesaan menurut 

kelompok barang. Data tersebut menunjukkan bahwa padi-padian dalam hal ini 

adalah beras masih menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Masyarakat 

miskin rata-rata membelanjakan 67% pendapatannya untuk makanan, 28% untuk 

perumahan dan pengeluaran lainnya, serta pendidikan/kesehatan sebesar 5%. 

Khusus untuk pangan, yang dibelanjakan sekitar 29% adalah untuk beras. Melihat 

data tersebut, terlihat betapa pentingnya dan besarnya pengeluaran masyarakat 

untuk membeli beras
1
.  

 

Menurut Bustanul (2001:242) di Indonesia, beras memberikan peran hingga 

sekitar 45 persen dari total food-intake, atau sekitar 80 persen dari sumber 

karbohidrat utama dalam pola konsumsi masyarakat Indonesia. Hal tersebut relatif 

merata di seluruh Indonesia, maksudnya secara nutrisi, ekonomi, sosial, dan 

                                                           
1
Dikutip dari http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/962 (diakses pada hari Minggu 19 

April 2015, pukul 12.15 WIB). 

 

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/962
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budaya, beras tetap merupakan pangan terpenting bagi sebagian besar masyarakat. 

Kondisi ini sebenarnya merupakan hasil perekayasaan kultural yang memberi 

konsekuensi luas. Hal ini yang kemudian yang secara tidak langsung   

mempengaruhi kebijakan pangan Indonesia, yang mana harus menempatkan 

kebijakan perberasan (rice policy) sebagai salah satu pilar utamanya. 

 

Program Beras Miskin (Raskin) dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mengurangi pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemenuhan 

sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Instrumen kebijakan dari 

program Raskin ini adalah Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang 

ketahanan pangan. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan 

pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan 

dan pelaksanaan program, salah satunya adalah dengan menyelenggarakan 

penyaluran pangan secara khusus yang diutamakan bagi ketidakmampuan rumah 

tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan memberikan bantuan pangan 

kepada penduduk miskin. Dengan terpenuhinya kebutuhan pangan mereka, maka 

diharapkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran meningkat serta 

terlindungi dari rawan pangan dan kekurangan nutrisi khususnya karbohidrat. 

 

Dalam perspektif ketahanan pangan maka Raskin juga tidak hanya membantu 

pada tingkat penerima Raskin tetapi juga pada level nasional dengan adanya 

pembelian terhadap gabah dan beras. Pembelian tersebut diharapkan dapat 

memacu produksi beras dalam negeri, dan Raskin sebagai outlet dari produksi 

petani dalam hal ini beras.  
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Beras dibeli dari produksi petani yang rentan terhadap fluktuasi harga pada saat 

panen. Pembelian beras oleh Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan harga 

yang telah ditetapkan pemerintah juga merupakan bentuk perlindungan terhadap 

petani kecil. Jadi ada keterikatan yang kuat antara program kesejahteraan petani 

melalui pembelian pemerintah dan pemberian subsidi beras murah kepada RTS. 

 

Tidak seluruh masyarakat Indonesia berhak atas penerimaan Raskin, hanya 

mereka yang benar-benar tergolong miskin dan rawan pangan di daerah tertentu 

saja yang berhak untuk menerina Raskin. Untuk memilih kelompok yaitu sesuai 

kriteria yang ditetapkan data keluarga miskin dan rawan pangan dikumpulkan dari 

berbagai sumber seperti Kelurahan, LSM, dan sebagainya. Data tersebut dibawa 

ke musyawarah desa untuk diteliti kebenarannya dan dikoreksi.  Apabila ada data 

yang rangkap atau yang tidak sesuai, kemudian musyawarah desa memilih dan 

menetapkan keluarga yang termasuk paling miskin dan rawan pangan sesuai 

jumlah yang disepakati.  

 

Berdasarkan Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015 jumlah  beras yang diberikan 

kepada setiap keluarga miskin atau Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah  15 kg 

beras setiap bulan dengan harga Rp. 1600 per 1kg. Harga   tersebut adalah harga 

di titik distribusi. Biaya dan titik distribusi ke tempat masing-masing ditanggung 

oleh masing-masing penerima. Raskin dibagikan setiap bulan di titik distribusi, 

waktu pembagian setiap bulan sesuai jadwal yang disepakati. Titik distribusi yaitu 

lokasi yang disepakati yang diusahakan dekat dengan penerima. Lokasi tersebut 
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adalah di Kantor Kelurahan atau di balai desa. Raskin dibagikan oleh petugas 

yang ditunjuk di titik distribusi yang bersangkutan. 

 

Permasalahan yang terjadi adalah ketidaktepatan waktu dalam hal pendistribusian 

Raskin ini, di Kelurahan Pringsewu Barat peniliti melakukan prariset dengan 

mewawancarai 5 RTS di RT 4 yang seluruhnya mengatakan bahwa hanya 

menerima Raskin di bulan 1 sampai dengan bulan ke 4 pada distribusi Raskin 

tahun 2014, seharusnya RTS tersebut menerima setiap bulannya sesuai dengan 

Pedum Raskin. Menurut Muslimin salah satu RTS yang peneliti wawancarai 

dalam prariset juga menuturkan bahwa mencurigai munculnya Raskin berputar-

putar atau Raskin mumet, dari gudang BULOG Raskin diberikan ke masyarakat 

melalui Kelurahan, kemudian karena kondisi beras yang jelek biasanya warga 

menjualnya ke pedagang atau tengkulak, kemudian tengkulak menjual Raskin 

yang tidak layak konsumsi tersebut ke perusahaan rekanan BULOG setempat, 

yang kemudian pada akhirnya Raskin tersebut dibeli kembali oleh BULOG dan 

didistribusikan lagi. Hal ini kemudian diindikasikan muncul karena adanya 

ketidaktepatan kualitas, seringkali ditemukan kondisi Raskin yang kuning, berbau, 

berbatu dan berkutu. Permasalahan seperti ini kemudian yang menimbulkan 

kecurigaan ada oknum atau pejabat pemerintah yang sengaja ingin mencari 

untung dari program Raskin
2
. 

 

Raskin yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-

PM) seharusnya beras tersebut dalam kualitas baik. Hal ini sudah diatur dalam 

                                                           
2
Hasil wawancara prariset pada tanggal Rabu, 8 April 2015 pukul 9.10 wib 
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Pedum Raskin dimana kualitas beras yang baik adalah yang berwarna putih, tidak 

berbau dan tidak berkutu,  tetapi menurut Satibi yang merupakan salah satu RTS 

yang peneliti wawancarai dalam prariset di Kelurahan Pringsewu Barat 

mengatakan sering menerima beras dengan kualitas yang rendah dan tidak layak 

dikonsumsi dari program Raskin ini. Menurutnya beras yang diterima berbau 

apek, berkutu dan berwarna kuning dan kemerah-merahan. Permasalahannya 

bukan hanya itu, lebih lanjut Satibi mengungkapkan seringkali yang terjadi 

masyarakat yang membeli Raskin di RT 4 Kelurahan Pringsewu Barat bukan 

hanya berasal dari RTSPM, tetapi masyarakat menengah dan yang mampu juga 

ikut membeli Raskin ini
3
.  

 

Contoh nyata permasalahan kualitas juga terjadi di Kelurahan lain yang ada di 

Kabupaten Pringsewu, program Raskin yang kembali menuai masalah sehingga 

kemudian diliput oleh media. Kali ini warga Pekon Sukaratu, Kecamatan 

Pagelaran, yang mengeluhkan kualitas beras. Menurut warga, beras yang diterima 

berbau dan ditemukan kutu. Salah satu warga setempat, Samsudin, mengaku 

kecewa atas kualitas beras tersebut. Bila dikalkulasi, lanjutnya, Raskin kualitas 

rendah dan tidak layak konsumsi itu sebanyak 1.245 kilogram. Dan diperuntukkan 

83 kepala keluarga. Sementara itu, Kepala Pekon Sukaratu Ashari membenarkan 

bila beras yang diterima di Pekonnya benar-benar tidak layak konsumsi. Dia 

mengaku banyak mendapat kritik dari warganya sendiri terkait hal itu
4
.  

                                                           
3
Hasil wawancara prariset Rabu, 8 April 2015 pukul 11.15 wib 

4
Dikutip dari http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/Pringsewu-pesisir-barat/78641-

ada-kutu-di-Raskin-warga-tolak-pembagian (diakses pada hari Minggu 12 April 2015, pukul 12.15 

WIB) 

 

http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/Pringsewu-pesisir-barat/78641-ada-kutu-di-Raskin-warga-tolak-pembagian
http://www.radarlampung.co.id/read/lampung-raya/Pringsewu-pesisir-barat/78641-ada-kutu-di-Raskin-warga-tolak-pembagian
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Permasalahan yang terjadi berdasarkan dari pra riset sebelumnya yang dilakukan 

penulis dengan mewawancarai 5 RTS di RT 4, yang mana dari semua Rumah 

Tangga Sasaran (RTS) tersebut mengatakan tidak bisa menebus Raskin secara 

penuh dan hanya bisa menebusnya sebesar 5-10 kg saja setiap kali Raskin 

didistribusikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaktepatan jumlah. Pemerintah 

dalam program Raskin telah menetapkan bahwa jumlah beras yang harus diterima 

rakyat miskin dalam hal ini Rumah Tangga Sasaran berdasarkan Pedum Raskin 

2015 adalah 15 kg per bulannya, ini sudah berdasarkan kalkulasi kebutuhan kalori 

dan gizi yang dibutuhkan oleh rakyat miskin yang sudah menjadi kewajiban 

pemerintah untuk mengintervensinya. 

 

Kecamatan Pringsewu mempunyai 4  Kelurahan, yakni Kelurahan Pringsewu 

Barat, Pringsewu Selatan, Pringsewu Timur, dan Pringsewu Utara. Dari ke empat 

Kelurahan yang ada di Kecamatan Pringsewu penulis ingin meneliti bagaimana 

implementasi program Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan ini 

sebagian masyarakatnya masih tergolong miskin dan mata pencahariannya yang 

sangat beragam mulai dari petani, tukang ojek, kuli bangunan, dan lain-lain yang 

mana dari penghasilan tersebut dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak. Lokasi Kelurahan Pringsewu Barat tersebut penulis pilih karena    

ditemukan permasalahan-permasalahan mengenai implementasi program Raskin 

yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara ketika peneliti melakukan prariset 

di Kelurahan Pringsewu Barat. Berdasarkan data yang didapat penulis, Kelurahan 

Pringsewu Barat memiliki Rumah tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) 



7 
 

 
 
 

sebanyak 224, yang tersebar di 7 LK dan 33 RT, lebih jelasnya akan dipaparkan 

dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS)  

LK 

Jumlah 

RT 

Jumlah Rumah Tangga Sasaran 

(RTS) 

1 4 19 

2 4 27 

3 6 38 

4 6 35 

5 5 69 

6 3 17 

7 5 19 

TOTAL 33 224 

Sumber: Daftar Penerima Manfaat Program Raskin Tahun 2014 (Model 

DPM-1) yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Pringsewu Barat 

 

Salah satu tugas publik dari perum BULOG dalam ketahanan pangan yang telah 

disebutkan di atas adalah dengan menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi 

bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang dalam hal ini diwujudkan 

melalui program Raskin. Program ini sesuai dengan Inpres No. 3 tahun 2012   

ditujukan untuk mendukung salah satu pilar ketahanan pangan yakni pilar 

keterjangkauan (accessibility). Maka berdasarkan uraian latar belakang di atas 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program 

Beras Miskin (RASKIN) Tahun 2015 di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan 

Pringsewu Kabupaten Pringsewu”. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimanakah Implementasi Program Raskin 2015 di Kelurahan 

Pringsewu Barat? 

2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat Implementasi 

Program Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat tahun 2015? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Raskin tahun 2015 

di Kelurahan Pringsewu Barat  

2. Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi 

Program Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat tahun 2015 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut; 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan 

sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori 

terhadap kajian ilmu implementasi kebijakan publik. Menjadi sumber 

wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca berkaitan dengan 

Implementasi Raskin dan diharapkan menjadi acuan bagi penelitian 

sejenis. 
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2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pemerintah khususnya bagi Kelurahan Pringsewu Barat dalam pelaksanaan 

program Raskin di tahun-tahun berikutnya.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pengertian Kebijakan Publik   

 

 

 

Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau 

tidak dilakukan, juga masalah yang komplek yang dinyatakan dan dilaksanakan 

oleh pemerintah. Kebijakan publik harus mengabdi pada kepentingan masyarakat. 

Kesimpulannya kebijakan public (public policy) adalah serangkaian tindakan yang 

ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu 

demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian 

tujuan. Nilai nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat 

diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan yang sistematis dan dasar-

dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan 

masalah-masalah tertentu yang tengah dihadapi masyarakat.  

Definisi Kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik: 

1. Edward III dan Sharkansy dalam Islamy (2007:16). Kebijakan publik 

adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

pemerintah. Kebijakan publik berupa sasaran atau tujuan program 

pemerintah. kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam 

peraturan perundang-undangan, atau dalam bentuk pidato pidato pejabat  

pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang 

dilakukan pemerintah. 

2. R. Dye dalam Wibawa (2011:13). Kebijakan Publik adalah pilihan 

tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh 

pemerintah. 
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3. Jenkins dalam N.Dunn (1994:25) merumuskan Kebijakan Publik sebagai 

serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang 

aktor politik atau sekelompok aktor politik. berkenaan dengan tujuan yang 

telah dipilih serta cara-cara untuk mencapainya, dalam suatu  situasi 

dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih  berada dalam 

batas-batas kewenanganan kekuasaan dari para aktor tersebut. 

4. Anderson dalam Madani (2011:35), Kebijakan itu adalah serangkaian 

tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan 

oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah 

tertentu. 

5. Lasswel dan Kaplan dalam Islamy (2007:17), Kebijakan publik adalah 

suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang 

terarah. 

6. Friedrick dalam Islamy (2007:18). Kebijakan publik yaitu serangkaian 

tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah di suatu 

lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelakasanaan usulan kebijakan tersebut 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

 

Menurut William N. Dunn dalam Subarsono (2005:8) menyatakan bahwa proses 

analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual  yang dilakukan 

dalam proses kegiatan yang bersifat politis, tahap-tahap pembuatan kebijakan 

publik menurut William Dunn adalah  sebagai berikut:   

a. Penyusunan Agenda  

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat  

strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah 

memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut masalah  publik 

dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika  sebuah isu 

berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik,  dan 

mendapat prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak 

mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih  daripada isu lain. 

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu 

isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu 

kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah 

kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena 

telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah 

tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan 

pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Isu kebijakan 

merupakan produk atau fungsi dan adanya perdekatan baik tentang 

rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah 

tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda 

kebijakan, ada beberapa kriteria isu yang bisa dijadikan agenda 

kebijakan publik. diantaranya adalah:  
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1. Telah mencapai tingkat kritis tertentu, jika diabaikan akan 

menjadi ancaman yang serius.  

2. Telah mencapai tingkat partikulantas tertentu yang 

berdampak dramatis.  

3. Menyangkut emosi. tertentu dan sudut kepentingan orang  

banyak (umat manusia) dan mendapat dukungan media  massa 

Menjangkau dampak yang amat luas. 

4. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam  

masyarakat. 

5. Menyangkut persoalan yang fasionable (sulit dijelaskan tetapi 

mudah dirasakan kehadirannya).  

 

b. Formulasi Kebijakan  

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi  

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang  

terbaik, Pemecahan masalah tersebut berasal dan berbagai 

altemativ atau pilihan kebijakan yang ada, sama halnya dengan 

perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda  kebijakan 

dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif 

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang  diambil untuk 

memecahkan masalah.  

c. Adopsi Legitimasi Kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada  proses 

dasar pemerintahan. jika tindakan legitimasi dalam suatu  

masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat warga Negara akan  

mengikuti arahan pemerintah. namun warga negara harus  percaya 

tindakan pemerintah yang sah bukan dukungan untuk  rezim yang 

menentang,  Legitimasi dapat dikelola melalui manifulasi simbol-

simbol  tertentu, dimana proses ini orang belajar untuk mendukung  

pemerintah. 

d. Implementasi Kebijakan (Monitoring Kebijakan) 

Monitoring (pemantauan) adalah salah satu tahap penting yang  

menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Telaah yang  

menyangkut monitoring terhadap suatu kebijakan biasanya  disebut 

juga studi implementasi. Implementasi kebijakan juga  memberikan 

informasi mengenai konsekuensi sekarang dan  masa lalu dan 

diterapkannya altematif kebijakan termasuk  kendala-kendalanya  

e. Penilaian / Evaluasi Kebijakan 

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai  kegiatan 

yang menyangkut evaluasi atau penilaian kebijakan  yang 

mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini 

evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, artinya 

evaluasi kebijakan tidak banyak dilakukan pada tahap akhir saja 

melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.  Dengan 

demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan 

masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan 
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untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun 

tahap dampak kebijakan.  

 

Selanjutnya menurut Parson dalam Ndraha (2011:492) menguraikan berbagai 

konsep public, mulai dari tinjauan etimoligik sampai pada pembedaannya dengan 

konsep private. Mengingat akan luasnya arti konsep public, maka sebaiknya kata 

itu tidak perlu diterjemahkan menjadi Negara (seperti dalam Administrasi Negara) 

atau pemerintah, melainkan bentuknya diindonesiakan menjadi publik. Sedangkan 

menurut Syafi’i (2006:49) publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 

kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik 

berdasarkan nilai – nilai norma yang mereka miliki. 

 

Lebih lanjut Easton dalam dalam Ndraha (2011:492) mendefinisikan public policy 

sebagai “authoritative allocation of value for the whole society.” Pemegang 

authority tersebut tidak lain adalah pemerintah: “public policy is Whatever 

governments choose to do or not to do”, yang berarti bahwa kebijakan publik 

adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan yang untuk 

tidak dilakukan.  

 

Analisis penulis dari definisi di atas adalah Kebijakan Publik lebih  merupakan 

tindakan yang mengarahkan  pada pencapaian suatu tujuan dan pada sebagai  

perilaku atau tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, kebijakan 

pada  hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola  

yang mengarah pada tujuan tertentu yang dibuat oleh pihak yang mempunyai 
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kewenangan dalam hal ini adalah pemerintah atau pejabat  pemerintah yang 

kemudian bersifat mengikat dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. 

 

B. Implementasi Kebijakan Publik 

 

 

Implementasi kebijakan rnerupakan suatu proses dalam kebijakan publik yang 

mengarah pada pelaksanaan suatu kebijakan. Praktek implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan 

politis karena adanya intervensi dari berbagai kepentingan. Implementasi 

kebijakan sesungguhnya bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme 

penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat 

saluran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari itu ímplementasi juga menyangkut 

masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu 

kebijakan.  

 

Definisi para ahli tentang Implementasi Kebijakan publik: 

a. Mazmanian dan Sabatier Dalam Agustino (2006: 153), menjelaskan 

makna implementasi adalah memaharni apa yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirurnuskan merupakan 

fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan 

kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman 

kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk 

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak 

nyata pada masyarakat. Mendefinisikan implementasi kebijakan adalah 

pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanva dalam bentuk undang-

undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 

Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin di 

atasi, rnenyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan 

berbagai cara untuk menstruktur atau mengalur proses implementasi.  
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b. Van Meter dan van Horn Dalam Agustino (2006:155), memberikan 

definisi Implementasi kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan 

baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujan-tujuan yang 

telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

c. Bardack Dalam Agustino (2006:153), bahwa implementasi kebijakan 

adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang 

kelihatannya bagus di atas kertas, lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-

kata dan slogan-slogan yang mengenakan bagi telinga para pernimpin dan 

para pemilih yang mendengarkannya, dan lebih sulit lagi untuk 

melaksanakan dalam bentuk yang memuaskan orang. 

Dari definisi-definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan 

menyangkut tiga hal, yakni: 

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan 

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan 

3. Adanya hasil kegiatan 

Berdasarkan uraian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan adalah merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan 

kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 

mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

 

C. Model Implementasi George C Edward III 

 

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak 

selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat  memengaruhi keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan, untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-

faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta 

guna penyederhanaan pemahaman, maka digunakanlah model-model 



16 
 

 
 
 

implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik, 

diantaranya adalah model implementasi Van Metter dan Van Horn (1975), George 

Edward III (1980), Grindle (1980) dan Masmanian dan Sabatier (1987). Model 

implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

implementasi George Edward III, pemilihan model implementasi George Edward 

III sudah melalui pertimbangan dan menurut peneliti model tersebut adalah yang 

paling sesuai untuk menganalisis implementasi Program Raskin di Kelurahan 

Pringsewu Barat 

 

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C Edward III 

disebut dengan Direct and Indirec inpac on Implementation. Yang mana dalam 

pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat empat aspek yang 

sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu aspek 

komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi, apabila aspek-aspek 

tersebut dapat bersinergi dengan baik maka akan memberikan peluang yang besar 

bagi tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan publik. Menurut George C 

Edward dalam Subarsono (2005:89) aspek yang dimaksudkan adalah sebagai 

berikut: 

a. Komunikasi 

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi 

kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity). Faktor 

pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. 

Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus 

menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah 
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untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Faktor kedua yang 

mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa 

petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima 

oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. 

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah 

konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung 

efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. 

b. Sumber Daya 

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan 

meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk 

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas 

yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik. 

c. Disposisi 

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai 

“kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan 

untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga 

apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. 

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika 

para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang 

dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka 

melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para 

pembuat keputusan awal. 
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d. Struktur Birokrasi 

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan cukup dan para pelaksana (implementors) mengetahui apa 

dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan 

untuk melakukannya, namun Edward III menyatakan bahwa 

“implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena 

ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokasi ini menurut 

Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, 

pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan 

sebagainya. 

 

Gambar 1. Model Implementasi George Edward III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Subarsono (2005:91) 

 

 

Ke empat faktor di atas jika dilihat dari bentuk dan arah panah harus dilaksanakan 

secara simultan dan beriringan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki 
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hubungan yang erat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang 

implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown 

(diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. 

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi 

banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga 

dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. 

 

D. Definisi Dan Kriteria Rumah Tangga Miskin 

 

 

Kemiskinan bisa diartikan sebagai situasi yang serba kekurangan yang terjadi 

bukan karena dikehendaki si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari 

dengan kekuatan yang ada padanya. Dengan demikian mengentaskan penduduk 

miskin itu perlu bantuan pihak luar dan si miskin itu sendini. Orang miskin 

bukanlah orang yang tidak memiliki apapun, melainkan orang memiliki sesuatu 

namun sedikit.  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas (2003) 

menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan 

karena dikehendaki oleh si miskin melainkan karena tidak dapat dihindari dengan 

kekuatan yang ada padanya.  

 

Kemiskinan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau 

BKKBN (2003) adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak 

mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi 

kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan 

Keluarga Sejahtera diidentikkan dengan kondisi keluarga sebagal berikut: 
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1. Pra Sejahtera, adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tampak dalam 

ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagal berikut: 

a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya 

b. Makan minimal 2 kali perhari 

c. Memiliki pakaian lebih dari 1 pasang 

d. Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah; 

e. Jika sakit dibawa ke tempat sarana kesehatan. 

2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan 

psikologis seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi 

dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Secara operasional mereka 

tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut: 

a. Menjalankan ibadah secara teratur 

b. Minimal seminggu sekali makan daging/ikan/telur; 

c. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun; 

d. Luas lantai rumah rata-rata 8 m
2
 per anggota keluarga 

e. Tidak ada anggota keluarga berusia 10-60 tahun yang buta huruf latin; 

f. Semua anak berusia 7-15 tahun bersekolah; 

g. Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap; 
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h. Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan fungsi 

fisiknya dengan baik. 

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: 

Karena alasan ekonomi/keluarga miskin, artinya keluarga yang menurut 

kemampuan ekonominya lemah dan miskin. Keluarga semacam ini mempunyai 

sifat yang sama dengan indikator yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang miskin atau 

sangat miskin dan belum bisa menyediakan keperluan pokoknya dengan baik. 

Karena alasan non ekonomi, artinya keluarga yang kemiskinannya bukan pada  

harta/uang atau kemampuan untuk mendukung ekonomi keluarganya tetapi  

miskin kepeduliannya untuk mengubah hidupnya menjadi Iebih sejahtera  

misalnya dalam hal partisipasi pembangunan dan kesehatan dengan  membiarkan 

rumahnya masih berlantai tanah padahal sebenarnya sudah  mampu untuk 

memplester lantai rumahnya atau kalau ada anak yang sakit  tidak dibawa atau 

diperiksakan ke puskesmas. 

 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori  

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, yaitu:  

1. Faktor internal, yang meliputi : (a) kesakitan (b) kebodohan (c) ketidaktahuan 

(d) ketidakterampilan (e) ketertinggalan teknologi  dan (f) tidak memiliki modal. 

2. Faktor eksternal, yang meliputi:  

a. Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan 

meningkatkan pendapatan 
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b. Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang kurang mendukung upaya 

peningkatan kualitas keluarga 

c. Kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan 

 

BPS tahun 2012 menetapkan batas garis kemiskinan berdasarkan data konsumsi 

dan pengeluaran komoditas pangan dan non pangan serta besarnya rupiah  yang 

dlibelanjakan per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum  

makanan dengan menggunakan patokan 2.100 kalori per hari. Komoditas pangan  

terpilih terdiri dari 52 macam, sedangkan komoditas non pangan terdiri dari 27 

jenis untuk Kota dan 26 jenis untuk desa. Garis kemiskinan yang telah ditetapkan 

BPS dari tahun ke tahun rnengalami perubahan. Seperti menurut Indonesian 

Nutrition Network (INN) tahun 2009 adalah Rp. 96.956 untuk perKotaan dan 

Rp.72.780 untuk pedesaan. Kemudian Menteri Sosial menyebutkan berdasarkan  

indikator BPS garis kemiskinan yang diterapkannya adalah keluarga yang 

memiliki penghasilan di bawah Rp. 150.000 perbulan. Bahkan Bappenas yang 

juga mengacu pada indikator BPS tahun 2005 menyatakan bahwa batas 

kemiskinan keluarga adalah yang memiliki penghasilan dibawah Rp. 180.000 per 

bulan. 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146 tahun 2013 

tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu 

digolongkan menjadi 2 kategori yakni fakir miskin dan orang tidak mampu yang 

teregister dan yang belum teregister. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang 
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teregister sebagaimana dimaksud dalam keputusan tersebut adalah yang berasal 

dari Rumah Tangga dengan memiliki kriteria: 

a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata 

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; 

b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi 

makanan pokok dengan sangat sederhana; 

c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, 

kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah; 

d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota 

rumah tangga; 

e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang 

pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi 

tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau 

tembok tidak diplester; 

g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi 

tidak baik/kualitas rendah; 

h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak 

baik/ kualitas rendah; 

i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik 

tanpa meteran; 

j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m2/orang; dan 

k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak 

terlindung/air sungai/air hujan/lainnya. 
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Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister sebagaimana 

dimaksud dalam keputusan menteri tersebut, terdiri atas: 

a. Gelandangan; 

b. Pengemis; 

c. Perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil; 

d. Perempuan rawan sosial ekonomi; 

e. Korban tindak kekerasan; 

f. Pekerja migran bermasalah sosial; 

g. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat 

sampai dengan 1 (satu) tahun setelah kejadian bencana 

h. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial; 

i. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan; 

j. Penderita Thalassaemia Mayor;dan 

k. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). 

 

 

E. Program Beras Miskin ( RASKIN ) 

 

 

Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 

1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang 

bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah 

tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), 

kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas 

fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net) melainkan 

sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah 
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kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan 

menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN. 

 

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan 

utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). 

Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya 

sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara 

konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat 

strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam 

berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. 

 

Program Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang 

kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan 

Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan 

Bupati/WaliKota di 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 berpendapatan rendah, 

dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras 

dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-

PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan 
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akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan 

pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. 

 

Berdasarkan Pedum Raskin peraturan perundangan yang menjadi landasan 

pelaksanaan program RASKIN adalah:  

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012, tentang Pangan.  

2. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan.  

3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan 

umum BULOG.  

4. Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan 

Penyaluran Beras oleh Pemerintah.  

5. Permenkeu tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;  

6. Kepmenko Kesra No. 57 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin 

Pusat;  

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang 

Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik 

Bagi.  

 

 

Penyaluran Raskin diawali dari permintaan alokasi melalui Surat Permintaan 

Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. SPA tersebut 

ditujukan kepada Kadivre/ Kasubdivre yang membawahi wilayah tersebut. Atas 

SPA tersebut, oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dibahas jadwal 

penyalurannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyiapkan 

waktu, tenaga dan dana pada saat penyaluran. Sebelum jadwal pengiriman beras 

ke Titik Distribusi, Tim Koordinasi Raskin melakukan pengecekan kondisi beras 

Raskin yang akan disalurkan. Beras Raskin kemudian dikrimkan ke Titik 

Distribusi tujuan sesuai dengan jumlah RTS yang terdata di wilayah tersebut. 

Tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah oleh BULOG. Apabila ada 

perubahan data RTS (Rumah Tangga Sasaran) adalah kewenangan Musyawarah 
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Desa/Kelurahan dan Musyawarah Kecamatan. Berikut ini adalah Peta Alur 

Distribusi Raskin dari BULOG sampai ke RTS. 

 

Gambar 2. Peta Alur Distribusi Raskin dari BULOG sampai ke RTS 

 

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga 

Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Sasaran Program 

Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS 

dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi 

dengan alokasi sebanyak 15 kg/ RTS/bulan. Kemudian manfaat yang hendak 

dicapai dari terlaksananya Program Raskin adalah sebagai berikut:  

1. Stabilisasi harga beras di pasaran.  
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2. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan 

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

nasional.  

3. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus 

mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.  

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

ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.  

5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.  

6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah  

 

 

F. Kerangka Pikir 

 

 

Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran dan penulis sendiri atau juga 

mengambil dan suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian 

dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan penelitian tersebut. 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai implementasi Program Raskin di 

Kelurahan Pringsewu Barat tahun 2015. Dalam upaya menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini penulis mengambil teori dan model implementasi 

kebijakan dari George C Edward III disebut dengan Direct and Indirec inpac on 

Implementation. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat 

empat aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, 

yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk 

mengukur keberhasilan implementasi program Raskin selain menggunakan teori 

yang sudah disebutkan di atas, peneliti juga menggunakan indikator pengukur 
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keberhasilan implementasi program Raskin yang di keluarkan oleh TNP2K (Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). 

 

Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)  

Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator, 

keberhasilan pada distribusi Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat bila merujuk 

pada indikator yang ditetapkan TNP2K  adalah sebagai berikut : 

1. Efek pada masyarakat secara individu dan kelompok dengan adanya 

Program Raskin apakah masyarakat merasakan ada manfaat positif yang 

dapat mereka rasakan yaìtu dari membeli beras dengan harga murah.  

2. Kemudian ketepatan jumlah dan ketepatan sasaran dari program Raskin ini. 

Artinya program ini harus benar-benar menyasar kepada rumah tangga 

miskin yang membutuhkan sesuai dengan data yang yang ada dan 

terpenuhinya jumlah yang seharusnya di dapatkan RTS secara penuh dan 

tidak ada pembatasan atau pengurangan. 

3. Ketepatan kualitas, artinya apakah beras yang didistribusikan sudah bisa 

dikatakan layak untuk dikonsumsi atau bahkan kualitasnya lebih baik dari 

tahun-tahun distribusi sebelumnya. 

4. Ketepatan waktu, keberhasilan dari program ini juga harus bisa diukur juga 

dari ketepatan waktunya, artinya beras ini harus tepat waktu diterima RTS 

dan tidak lagi mengalami keterlambatan dalam implementasinya. 

5. Ketepatan harga, harga tebus yang diberikan kepada masyarakat miskin 

harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan yakni Rp.1600 untuk 1 kg 

beras raskin.  



30 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Pikir 

 

 

 

Model Implementasi 

Edward III: 

1. Komunikasi  

2. Sumberdaya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

Implementasi Program Raskin tahun 2015 di Kelurahan 

Pringsewu Barat 
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Implementasi 
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III.METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Basrowi (2008:21) 

yang mengatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 

Menurut Restu (2010:47)  penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, 

fenomena, layanan atau program, ataupun menyediakan informasi tentang 

misalnya, kondisi kehidupan suatu masyarakat serta situasi-situasi, sikap, 

pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, 

pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. 

 

Menurut Herdiansyah (2010:47) penelitian kualitatif memiliki tahapan-tahapan 

yang di jadikan patokan dalam penelitian,walaupun belum di tentukan patokan  

yang baku dan berlaku umum,tetapi menurut beberapa ahli penelitian kualitatif 
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ada beberapa tahapan yang peneliti lakukan dalam  penelitian kualitatif,tahapan 

tahapan itu adalah: 

a. Mengangkat permasalahan: permasalahan yang timbul dalam penelitian 

kualitatif biasanya merupakan permasalahan yang sifatnya unik, khas, 

memiliki daya tarik tertentu, spesifik dan terkadang sangat bersifat 

individual. Terkadang dalam penelitian kualitatif tidak terlalu 

mementingkan ke-urgent-an penelitian seperti pada kuantitatif; 

b. Memunculkan pertanyaan penelitian: pertanyaan penelitian merupakan 

ciri khas dari penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian merupakan 

“spirit” dari penelitian kualitatif; 

c. Mengumpulkan data yang relevan: data merupakan sesuatu yang penting 

dalam penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, data pada penelitian 

kualitatif umumnya berupa kumpulan data, kumpulan kalimat, kumpulan 

pertanyaan, atau uraian yang mendalam; 

d. Melakukan analisis data: analisis data merupakan langkah berikut nya 

setelah data relevan diperoleh.analisis data biasanya di lakukan manual, 

akan tetapi seiring berjalannya waktu analisis data juga dapat di lakukan 

dengan bantuan perangkat lunak komputer. 

e. Menjawab pertanyaan penelitian: tahapan ini adalah tahapan terakhir 

dalam penelitian. Hasil analisis data yang di lakukan kemudian dikaitkan 

kembali dengan fenomena di angkat untuk kemudian menjawab 

pertanyaan penelitian. 
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B. Lokasi Penelitian 

 

 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kelurahan 

Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Kecamatan 

Pringsewu merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu 

yang lokasinya sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pringsewu, 

dalam segala bidang Kecamatan Pringsewu menjadi tolak ukur keberhasilan  

program bagi Kecamatan-Kecamatan lain. Kecamatan Pringsewu mempunyai 4  

Kelurahan, yakni Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu Selatan, Pringsewu 

Timur, dan Pringsewu Utara, dari ke empat Kelurahan yang ada di Kecamatan 

Pringsewu penulis ingin meneliti bagaimana implementasi program Raskin di 

Kelurahan Pringsewu Barat, lokasi Kelurahan Pringsewu Barat tersebut penulis 

pilih karena ditemukan permasalahan-permasalahan mengenai implementasi 

program Raskin yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara ketika peneliti 

melakukan prariset di Kelurahan Pringsewu Barat, Kelurahan ini sebagian 

masyarakatnya masih tergolong miskin dan mata pencahariannya yang sangat 

beragam mulai dari petani, tukang ojek, kuli bangunan, dan lain-lain yang 

mana dari penghasilan tersebut dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan 

hidup yang layak.   

 

C. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian dimaksudkan guna untuk memperjelas ruang lingkup bahasan 

dalam penelitian ini, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang 

yang sangat luas dan tidak relevan dengan tujuan penelitian. Berdasarkan 

ukuran keberhasilan program Raskin oleh TNP2K, ada indikator-indikator 
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yang perlu dicapai sekaligus menjadi fokus dalam penelitian ini, indikatornya 

adalah sebagai berikut: 

A. Keterlaksanaan Tujuan Kebijakan: 

1. Ketepatan Jumlah dan harga, jumlah yang dimaksud adalah jumlah 

beras yang didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran 

program Raskin dan harga tebus yang harus sesuai dengan yang 

telah ditetapkan di Pedum Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat. 

2. Ketepatan Sasaran, sasaran penyaluran Raskin yang dimaksud 

adalah keluarga atau Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kelurahan 

Pringsewu Barat. 

3. Ketepatan Waktu, yaitu kesesuaian waktu pemberian dalam 

pelaksaannnya.   

4. Ketepatan Kualitas, dalam hal ini berkaitan dengan kualitas beras 

dari BULOG yang diberikan kepada masyarakat. 

B. Aspek-aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan menurut teori Edward III yakni: 

1. Komunikasi, Implementasi akan berjalan efektif apabila 

ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh 

individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian 

tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan 

dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan 

para pelaksana. 

2. Sumberdaya, Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan 

konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya 
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komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab 

untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam 

melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi 

jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang 

relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan 

pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. 

3. Disposisi, salah satu faktor yang memengaruhi efektifitas 

implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika 

implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan 

maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika 

pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka 

proses implementasi akan mengalami banyak masalah. 

4. Struktur Birokrasi, membahas badan pelaksana suatu kebijakan, 

tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi 

adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan 

yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang 

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa 

yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 

C. Serta penelitian juga memfokuskan pada faktor penghambat dan 

pendukung implementasi program Raskin di Kelurahan Pringsewu 

Barat. 

 

D. Jenis Data 

 

Selanjutnya jenis data dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data 

sekunder. Data primer diambil langsung dari informan/subyek penelitian. 
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Dalam hal ini data primer didapat     melalui wawancara (interview),Sedangkan 

data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Karena 

itu dalam penelilian ini, data sekunder diperoleh melalui data-data dan 

dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data-data 

tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder yang dipakai yaitu Buku Juknìs 

Raskin yang berasal dari Menkokesra Pusat, Daftar Penerima Manfaat Program 

Raskin Tahun 2014, dan Monografi Kelurahan Pringsewu Barat.  

 

E. Sumber Data 

 

 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melibatkan beberapa informan yang 

berasal dari Kelurahan Pringsewu Barat sebagai subjek dengan kriteria 

informan yang diwawancarai merupakan informan yang terlibat dalam 

implementasi program Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat, adapun informan 

yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Informan Penelitian 

NO Informan Keterangan 

1 Dedi Rahman Kasi Penyaluran Perum BULOG Divre Lampung 

2 Drs. Bimaji Cipto Kasi SDM dan Hukum Perum BULOG divre Lampung  

3 Sunarti Ketua tim koordinasi Raskin Kecamatan Pringsewu 

4 Marwan Lurah Pringsewu Barat 

5 Darmawansyah RTSPM Lk.5 RT 9 Kelurahan Pringsewu Barat 

6 Wagini RTSPM Lk.3 RT 1 Kelurahan Pringsewu Barat 

7 Muslimin RTSPM Lk.2 RT 2 Kelurahan Pringsewu Barat 
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8 Ponijo RTSPM Lk.1 RT 3 Kelurahan Pringsewu Barat 

9 Supriyanto RTSPM Lk.4 RT 3 Kelurahan Pringsewu Barat 

 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data melalui: 

1. Dokumentasi 

 Menurut Herdiansyah (2010:143) dokumentasi adalah merupakan satu 

metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain 

tentang subjek Herdiansyah (2010:143). Dokumentasi ini di gunakan 

untuk pengumpulan data sekunder seperti gambaran kondisi umum desa 

dan gambaran umum tentang bagaimana implementasi Program Raskin 

di Kelurahan Pringsewu Barat. 

2. Wawancara 

Wawancara menurut Maleong (Herdiansyah, 2010:118) adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan dilakukan oleh dua 

pihak yaitu interview dalam pelaksanaan wawancara peneliti 

menyiapkan pertanyaan yang akan di ajukan kepada informan dan 

pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini tidak lepas dari 

tujuan penelitian dan kaidah metodologi yang harus di perhatikan. 

Peneliti menceritakan terlebih dahulu pokok-pokok penelitian 

kemudian subyek penelitian dibiarkan menceritakan segala sesuatu 
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yang berkaitan dengan implementasi Program Raskin di Kelurahan 

Pringsewu Barat. 

 

 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya akan diolah melalui tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap editing 

 Editing merupakan kegiatan dalam menentukan kembali data yang 

berhasil diperoleh dalam penelitian dan menjamin validitasnya serta 

dipersiapkan pada proses selanjut nya. 

2. Tahap interpretasi  

 Pada tahapan ini data-data penelitian yang telah di deskripsikan baik 

melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga 

dapat ditarik kesimpulan sebgai hasil penelitian. 

 

H. Teknik Analisis Data 

 

 

Analisis data secara intensif baru dilakukan sesudah berakhirnya pengumpulan 

data. Menurut Basrowi (2008:91), analisis data merupakan proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

seperti yang disarankan oleh data. 
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Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik 

analisis data yang dikemukakan menurut Matthew B. Miles dan A. Michael 

Huberman dalam (Sugiyono, 2012:246) terdapat tiga komponen analisis, yaitu: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data 

yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis yang 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data. Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dicatat 

secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting seperti contohnya 

memilah kritik-kritik yang tidak relevan dengan teori dan konsep yang 

diutarakan oleh informan dalam proses wawancara pada penelitian ini. 

2) Penyajian Data (data display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Display data merupakan cara memaparkan hasil 

temuan dari penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif selain itu 
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berupa grafik dan juga tabel. Data-data yang ada kemudian 

dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data 

yang disajikan kemudian disesuaikan dengan informasi yang didapat 

dari catatan tertulis di lapangan.  

3) Verifikasi/Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang ditemukan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung melalui analisis teori dan juga konsep. 

Sehingga pada akhirnya kesimpulan muncul sampai pengumpulan 

data terakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan 

lapangan, penyimpanan, metode analisis yang digunakan, dan 

kecakapan penelitian. 
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Gambaran Umum Perum Bulog Divre Lampung 

 

1. Sejarah Perum Bulog 

 

Perjalanan Perum Bulog dimulai pada saat dibentuknya Bulog pada tanggal 10 

Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/Kep/5/1967, 

dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka 

menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui 

Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas 

pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui 

Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk 

menyongsong tugas Bulog dalam rangka mendukung pembangunan komoditas 

pangan yang multi komoditas. 

 

Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 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 

Keputusan Presiden Nomor 50, untuk menyempurnakan struktur organisasi Bulog 
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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 Keputusan Presiden (Keppres) tersebut adalah 

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

kedelai, pakan 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 

Nomor 45 tahun 1997, dimana komoditas yang dikelola Bulog dikurangi dan 

tinggal beras dan gula. Kemudian melalui Keppres Nomor 19 tahun 1998 tanggal 

21 Januari 1998, Pemerintah mengembalikan tugas Bulog seperti Keppres Nomor 

39 tahun 1968. 

 

Selanjutnya melalui Keppres Nomor 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 Nomor 29 tahun 

2000, dimana didalamnya tersirat Bulog sebagai organisasi transisi (tahun 2003) 
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menuju organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik di samping masih 

menangani tugas tradisionalnya. 

 

Pada Keppres Nomor 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 

tersebut semakin kuat dengan keluarnya Keppres Nomor 166 tahun 2000, yang 

selanjutnya diubah menjadi Keppres Nomor 103/2000. Kemudian diubah lagi 

dengan Keppres Nomor 03 tahun 2002 tanggal 7 Januari 2002 dimana tugas 

pokok Bulog masih sama dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 29 tahun 2000, 

tetapi dengan nomenklatur yang berbeda dan memberi waktu masa transisi sampai 

dengan tahun 2003. Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 7 tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Bulog 

resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog. 

Wilayah kerja Bulog tersebar di seluruh Indonesia dengan total 26 kantor Divisi 

Regional (Divre) di ibuKota propinsi. Divre-divre ini membawahi 130 

subdivre/kansilog yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota. Gudang-

gudang Bulog sebanyak 1.596 unit atau dengan total kapasitas 4,02 juta ton beras, 

tersebar sampai wilayah-wilayah terpencil dalam rangka mendukung pelaksanaan 

tugas publik di bidang pangan yang merata di seluruh Indonesia. Selain itu 

dioperasikan juga 131 Unit Pengolahan Gabah-Beras (UPGB) di wilayah-wilayah 

surplus padi untuk mendukung kegiatan komersial korporasi Bulog. Dengan total 
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5.052 pegawai dan sistem IT online di setiap unit kerja menjadikan Bulog sebagai 

lembaga pangan yang profesional dan siap diandalkan dalam memantapkan 

ketahanan pangan. 

Gambar 4. Peta Sebaran Wilayah Kerja Perum Bulog di Seluruh Indonesia 

 

Sumber: www.bulog.co.id diakses tanggal 7 Oktober 2015 

 

2. Peran dan Fungsi Perum Bulog Divre Lampung 

 

Perum Bulog Divre Lampung adalah perusahaan umum milik negara yang 

bergerak di bidang logistik pangan, dan merupakan salah satu wilayah kerja Bulog 

yang terletak di Provinsi Lampung. Bulog Divre Lampung membawahi dua 

subdivre dan satu kansilog yang tersebar di beberapa Kabupaten. Selain itu, Bulog 

Divre Lampung memiliki tiga unit gudang, yakni Gudang Soekarno-Hatta, 

Gudang Sukaraja, dan Gudang Tanggamus. Bulog Divre Lampung juga 

mengoperasikan dua Unit Pengolahan Gabah-Beras (UPGB) untuk menjalankan 
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tugas komersialnya. Sebanyak 111 pegawai dan sistem IT online dikoordinasikan 

untuk menjalankan tugas yang diemban oleh Bulog Divre Lampung. 

Bulog Divre Lampung mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan 

pelaksanaan tugas yang dimilikinya kepada Perum Bulog yang berkedudukan di 

pusat. Sebagai sebuah Divisi Regional, Bulog Divre Lampung memiliki peran dan 

tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Mengelola asset untuk menjalankan bisnis secara benar sesuai arah 

perusahaaan. 

b. Menyepakati target kinerja dengan Direksi 

c. Menjalankan kebijakan dan prosedur baku yang ditetapkan oleh Kantor Pusat. 

d. Menciptakan dan meningkatkan nilai tambah Perusahaan bagi Pemilik Modal, 

Calon Penanam Modal dan pemangku kepentingan. 

Sebagai sebuah perusahaan umum milik negara, Bulog Divre Lampung memiliki 

fungsi pelayanan publik dan juga fungsi komersial yang serupa dengan Perum 

Bulog yang berkedudukan di pusat. Fungsi pelayanan publik yang dijalankan 

Perum Bulog yaitu: 

a. Melaksanakan kebijakan pembelian Gabah/Beras dalam negeri dengan 

ketentuan Harga Pembelian Pemerintah dan menjaga pendapatan petani 

produsen, 

b. Menyediakan dan menyebarkan stok yang merata dan cukup ke seluruh 

Indonesia, 

c. Menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan 

rendah, serta 
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d. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, 

menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan. 

Selain fungsi pelayanan publik, Bulog juga memiliki fungsi komersial seperti: 

a. Mendukung kegiatan PSO, 

b. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan, dan 

c. Meningkatkan pendapatan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. 

3. Visi dan Misi 

Dalam menjalankan tugasnya, Bulog Divre Lampung memiliki visi dan misi yang 

menjadi acuannya dalam menjalankan fungsinya sebagai sebuah perusahaan 

umum milik negara yang bergerak di bidang logistik. Visi dan misi Bulog Divre 

Lampung, yaitu: 

Visi: Terwujudnya perusahaan yang handal dalam pencapaian ketahanan pangan 

nasional yang berkelanjutan. 

Visi di atas mencerminkan misi yang diamanatkan oleh Pemerintah, khususnya 

berkaitan dengan keberhasilan dan ketahanan pangan nasional. Posisi Bulog 

sebagai lembaga pangan yang handal mencakup pemantapan ketahanan pangan 

nasional, profesional dan kompetitif dalam bidang usaha pangan serta senantiasa 

memiliki rasa dan nilai kepekaan atas tanggung jawabnya bagi kepentingan 

masyarakat serta taat dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam melaksanakan 

bisnis. 

Misi: 
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a. Memenuhi kecukupan pangan pokok secara aman, bermutu, stabil dan 

terjangkau. 

b. Mewujudkan SDM profesional, jujur, amanah dan menerapkan prinsip-prinsip 

GCG di bidang pangan. 

 

Misi Perum Bulog disusun dengan berfokus pada kompetensi dan tujuan/makna 

utama (one common purpose) dari keberadaan Perum Bulog yang diharapkan 

dapat mencerminkan keyakinan atau nilai organisasi serta memberikan makna 

pada setiap karyawan Bulog sehingga mampu menyatukan organisasi dan 

membangun komitmen bersama. 

4. Struktur Organisasi Perum Bulog Divre Lampung 

Berikut merupakan struktur organisasi Perum Bulog Divre Lampung: 

a. Kepala Divisi Regional 

b. Bidang Pelayanan Publik, membawahi: 

1) Seksi Pengadaan 

2) Seksi Penyaluran 

3) Seksi Persediaan dan Angkutan 

4) Seksi Perawatan Kualitas 

5) Seksi Harga dan Pasar 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Usaha 

1) Seksi Jasa 

2) Seksi Industri dan Perdagangan 

3) Seksi Informasi dan Teknologi 

4) UB Jastasma 

5) UB Jasang 
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d. Bidang Administrasi dan Keuangan 

1) Seksi SDM dan Hukum 

2) Seksi Keuangan 

3) Seksi TU dan Umum 

4) Seksi Hubungan Masyarakat 

e. Subdivre Lampung Tengah 

f. Subdivre Lampung Utara 

g. Kansilog Lampung Selatan 

1) Gudang Simpur 

2) Gudang Palas 

h. Gudang Tanggamus 

i. Gudang Soekarno Hatta 

j. Gudang Sukaraja 

k. UPGB Soekarno Hatta I 

l. UPGB Soekarno Hatta II 

m. UPGB Tanggamus 

 

B. Gambaran Umum Kecamatan Pringsewu 

Kecamatan Pringsewu mempunyai luas 55,05 km yang meliputi 10 Pekon dan 5 

Kelurahan, sebagian wilayahnya daratan dan sebagian kecil perbukitan dengan 

suhu antara 24
o
C-28

o
C, secara administrasi Kecamatan Pringsewu berbatasan 

dengan: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ambarawa 
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c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gadingrejo 

Kecamatan Pringsewu sangat strategis karena berada di tengah-tengah dan diapit 

oleh 4 Kecamatan yang kemudian menjadikan Kota Pringsewu sebagai pusat 

perdagangan dan perputaran perekonomian yang cukup pesat dan berkembang, 

hal ini dapat dilihat dari berdirinya lembaga-lembaga perbankan yang ada di 

Kecamatan Pringsewu dengan total 13 lembaga perbankan.  

Kecamatan Pringsewu yang dikenal dari jasa dan industrinya dapat dibuktikan 

dengan banyaknya ditemukan perusahaan-perusahaan berbentuk home industri 

berada di Kecamatan Pringsewu, yang menghasilkan beberapa produk unggulan. 

Industri unggulan Kecamatan Pringsewu antara lain: 

a. Pembuatan Genteng 

Lokasi sentra yang berada di Pekon Sidoarjo dengan pemasarannya yang sudah 

keluar Kabupaten Pringsewu 

b. Produksi anyaman bambu atau gribik untuk plapon 

Lokasi berada di Pekon Bumi Arum dan Bumi Ayu, dengan pemasaran yang 

juga sudah keluar Kabupaten Pringsewu 

c. Pengrajin grabah, genteng padasan, dan peralatan masak rumah tangga 

Lokasinya berada di Pekon Podomoro yang pemasarannya bahkan sudah 

sampai ke Kota-Kota yang ada di pulau jawa 

Pada masa penjajahan belanda, Pringsewu merupakan kewedanaan dan masih 

dalam wilayah Pagelaran, Kecamatan Pringsewu mulai dibentuk pada masa 

kewedanaan dari pagelaran menjadi Kecamatan yang terletak di Kecamatan 
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Pringsewu menjadi devinitive berdasarkan UU No.14 tahun 1964 dan dalam 

perjalanannya Pringsewu masuk wilayah Kabupaten lampung selatan, dan 

berdasarkan UU No.40 tahun 2008 Kecamatan Pringsewu masuk dalam wilayah 

Kabupaten Pringsewu sekaligus sebagai ibu Kota Kabupaten Pringsewu yang 

terdiri dari 8 Pekon dan 5 Kelurahan. Kewedanaan yang pernah memimpin 

Pringsewu antara lain: 

1. Ibrahim   Bertugas dari tahun 1936-1943 

2. Ramelan   Bertugas dari tahun 1943-1949 

3. Nurdin   Bertugas dari tahun 1949-1951 

4. Hasyim Asmarantaka Bertugas dari tahun 1951-1957 

5. Saleh Adenan  Bertugas dari tahun 1957-1959 

6. R. Arifin Karta Prawira  Bertugas dari tahun 1959-1964 

Kecamatan Pringsewu mempunyai visi yakni “Terwujudnya Pringsewu yang 

Bersih, Agamis, Disiplin, Aman, dan Tertib (BERADAT)”, lebih lanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Bersih 

Mewujudkan Kecamatan Pringsewu yang bersih dengan lingkungan yang 

tertata rapih dan indah dengan cara: 

1. Bersama masyarakat mengadakan jum’at bersih 

2. Pengadaan dan pemeliharaan pot bunga dan melaksanakan gotong 

sepanjang irigasi 

3. Melaksanakan penanaman kembang ganyong 

b. Agamis  
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Mewujudkan Kecamatan Pringsewu agar selalu menjunjung tinggi kerukunan 

antar umat beragama serta saling menghormati 

c. Disiplin 

Menjadikan masyarakat Pringsewu mewujudkan kedisiplinan dalam 

berorganisasi, berbangsa, dan bermasyarakat dengan memanfaatkan waktu dan 

potensi serta peluang yang ada. 

d. Aman 

Mewujudkan masyarakat Pringsewu untuk selalu menjaga kondisi keamanan 

yang sudah berjalan, memberikan pemahaman bahwa keamanan akan 

memberikan peluang kepada pengusaha untuk berinvestasi yang bias 

mendorong kemajuan perekonomian dengan cara mengaktifkan siskamling di 

Kelurahan dan di Pekon. 

e. Tertib 

Mewujudkan masyarakat Pringsewu yang tertib terhadap aturan adat istiadat 

serta memahami akan kewajiban selaku warga Negara yang baik. 

Kecamatan Pringsewu selanjutnya juga mempunyai misi, yakni: 

1. Mewujudkan pemerintahan yang professional dengan memberikan pelayanan 

maksimal kepada masyarakat 

2. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas berperan aktif dalam setiap program 

pembangunan, berswadaya tinggi, bergotong royong, dan memiliki kesadaran 

tinggi akan hak dan kewajiban 

3. Ikut menciptakan keamanan dan ketertiban Kota 
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C. Gambaran Umum Kelurahan Pringsewu Barat  

Kelurahan Pringsewu Barat adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah 

Kabupaten Pringsewu yang berkedudukan di wilayah kerja Kecamatan Pringsewu. 

Luas wilayah Kelurahan Pringsewu Barat adalah 168 hektar, dengan batas 

wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara dengan way semah atau Pekon Rejosari 

b. Sebelah timur Jl.KH.Gholib atau Kelurahan Pringsewu Utara 

c. Sebelah selatan dengan Jl. Jendral Sudirman atau Kelurahan Pringsewu 

Selatan 

d. Sebelah barat dengan Kelurahan Pajaresuk 

 

Kelurahan Pringsewu Barat umumnya merupakan daerah dataran dan perbukitan 

dengan ketinggian 200 M di atas permukaan laut. Kelurahan Pringsewu Barat 

memiliki iklim tropis dan sub curah hujan 3600 mm/tahun dan rata-rata suhu 

20°C-32C, Wllayah Kelurahan Pringsewu Barat terdini dan 7 LK dan 33 Rukun 

Tetangga (RT) serta kelembagaan masyarakat lainnya seperti lembaga 

pemberdayaan masyarakat (LPM) dan karang taruna. 

 

Bila dibandingkan dengan Kelurahan lain yang ada di lingkungan Kecamatan 

Pringsewu, Wilayah Kelurahan Pringsewu Barat termasuk ke dalam wilayah 

perKotaan dengan jarak yang sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten 

Pringsewu dengan akses jalan yang strategis. Selain itu wilayah Kelurahan 

Pringsewu Barat diimbangi dengan potensi lahan antara lain seperti pemukiman, 

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan industri kecil menengah dan 
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heterogen. Kelurahan Pringsewu Barat yang terletak di daerah barat Kabupaten 

Pringsewu memiliki demografi wilayah yang cukup unik dimana mencakup lahan 

pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kecil menengah. Potensi ini 

merupakan hal yang menjadi keunggulan dibanding wilayah Kelurahan lain yang 

ada di Kecamatan Pringsewu. 

 

Selain faktor eksternal yang berpengaruh di atas, Kelurahan Pringsewu Barat juga 

ditunjang dengan faktor internal yang mendukung pelaksanaan program-program 

Kelurahan Pringsewu Barat. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pegawai Kelurahan 

Pringsewu Barat yang berjumlah 22 orang, dengan latar belakang pendidikan yang 

beragam yaitu SLTP, SLTA, D3, D4 dan SI. 

 

Berdasarkan Peraturan Bupati No.X Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Iingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pringsewu dapat diuraikan Tugas Pokok dan Fungsî masing-masing Pejabat 

Eselonering Kantor Kelurahan Pringsewu Barat sebagal berikut: 

1) Lurah 

Tugas : Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan  

Kemasyarakatan  lingkup Kelurahan serta melaksanakan sebagian 

urusan pemerintah dilimpahkan ke Bupati meliputi: 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan, kegiatan kesos, 

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kelembagaan lingkup 

Rukun Warga 
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Fungsi : 

a. Penyusunan Program dan Kegiatan Kelurahan  

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah 

Kelurahan 

c. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan 

Kesatuan bangsa  lingkup Rukun   warga 

d. Pengkoordinasian kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

e. Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang 

Posyandu dan Kebersihan 

f. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Bidang Kesos 

g. Pelaksanaan Penata Usahaan Kelurahan 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati secara 

Tupoksi. 

2) Sekretaris Kelurahan 

Tugas : Melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, 

pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. 

Fungsi :  

a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, 

administrasi keuangan dan kepegawaian 

b. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan keprotokolan 

dan hubungan masyarakat 

c. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan 
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d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian,evaluasi dan 

pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. 

3) Seksi Kesejahteraan Sosial 

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

kesejahteraan sosial 

Fungsi :  

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

kesejahteraan sosial 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial 

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial. 

4) Seksi Pembangunan 

Tugas: Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

pembangunan 

Fungsi :  

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

pembangunan 

b. Penyusunan program dan kegiatari seksi pembangunan 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan 

d. Penyclenggaraan kegiatan bidang pembangunan 
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5) Seksi Pemerintahan 

Tugas : Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

pemerintahan 

Fungsi:  

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang 

pemerintahan 

b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan 

c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi 

pelaksanaan kegiatan bidang pernerintahan 

d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. KESIMPULAN 

 

1. Implementasi program Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Pringsewu 

Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 belum 

berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini dikarenakan indikator 

keberhasilan raskin 5T yakni tepat jumlah, harga, kualitas, sasaran, dan 

waktu yang belum sepenuhnya tercapai.  

2. Aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan implementasi berdasarkan 

model implementasi Edward III terdapat aspek yang sudah berjalan dengan 

baik dan belum baik. Pada aspek komunikasi, konsistensi dan kejelasan 

informasi sudah sesuai SOP dan poin transmisi pesan belum sepenuhnya 

sampai ke daerah. Aspek sumberdaya yakni SDM dari sisi kualitas dan 

kuantitas sebagian besar memenuhi kualifikasi, namun sebagian aparatur 

Kelurahan belum disiplin dalam menjalankan program Raskin, sumberdaya 

dana belum mencukupi di tingkat Kelurahan dan Pekon serta sumberdaya 

fasilitas yang kurang mendukung. Aspek disposisi kurang memeroleh 

dukungan sepenuhnya dari aparatur Kelurahan. Aspek struktur birokrasi 

dalam hal koordinasi di daerah dan pelaksanaan SOP belum maksimal. 
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3. Faktor pendukung implementasi program Raskin di Kelurahan Pringsewu 

Barat adalah partisipasi tinggi tokoh dan pamong seperti RT dan LK serta 

tingkat antusiasme tinggi RTS terhadap Raskin, ditunjang juga dengan 

wilayah geografis yang sangat strategis. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program yang masih kurang 

berjalan dengan baik sehingga masih ditemukan beras dengan kualitas 

buruk.     

 

B. SARAN 

1. Dalam aspek komunikasi khususnya transmisi harus dilakukan sosialisasi 

mengenai SOP dan juga pendampingan agar pesan-pesan kebijakan dapat 

tersampaikan dengan jelas dan tepat.  

2. Harus ada pembinaan integritas yang diperuntukkan bagi aparatur di 

daerah untuk memperbaiki aspek SDM dan juga disposisi yang belum 

berjalan dengan maksimal. 

3. Kepada pemerintah diharapkan dapat menyiapkan dana dari APBD untuk 

menanggulangi biaya tambahan yang dikarenakan oleh kurangnya 

sumberdaya fasilitas, agar para penerima manfaat raskin dapat menerima 

harga sesuai dengan aturan normatifnya. 

4. Proses monitoring dan evaluasi serta pertanggung jawaban program 

Raskin diharapkan dapat selalu ditingkatkan agar indikator-indikator 

keberhasilan dari program raskin dapat tercapai, khususnya dalam 

implementasi program Raskin di Kelurahan Pringsewu Barat. 
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