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Abstrak

Implementasi kebijakan Program Raskin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya
dalam upaya mensejahterakan masyarakat tertuang dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial yang
dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Oleh karena itu, pemerintah
menyelenggarakan program kesejahteraan sosial yang salah satunya dengan cara
pembagian Beras Miskin (Raskin). Jadi, yang perlu diteliti lebih lanjut adalah bagaimana
proses pendistribusian Raskin, apa saja kepentingan yang terjadi dalam proses
pendistribusian Raskin, dan bagaimana relasi antar aktor dalam proses pendistribusian
Raskin tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan
adalah teori implementasi kebijakan dengan pendekatan top-down, serta menggunakan
teori orientasi aktor. Menggunakan pendekatan top-down karena kebijakan dimulai dari
level atas. Kebijakan tersebut dibuat oleh pusat dan diimplementasikan ke daerah.
Sedangkan teori orientasi aktor untuk mengetahui bagaimana relasi kepentingan yang
terjadi dan siapa saja aktor-aktor dalam proses kebijakan tersebut. Melalui penggunaan
pendekatan top-down diharapakan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan
masyarakat sebagai penerima bantuan dapat menyelesaikan permasalahan dalam
mengimplementasikan kebijakan yang sudah mereka buat, serta teori orientasi aktor dapat
menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Adanya suatu kepentingan yang
terjadi dalam suatu kebijakan diharapkan dapat dihilangkan agar tujuan dari Raskin
sendiri dapat tercapai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Beras Miskin (Raskin), Pendekatan top-down, Teori
orientasi aktor.

Pendahuluan

Pembangunan sosial juga dapat dilihat kaitannya dalam rangka upaya mewujudkan
cita-cita Negara Kesejahteraan (Welfare State). Konsep tersebut bersumber dari
pemahaman tentang fungsi negara. Dalam Welfare State, negara tidak lagi hanya bertugas
memelihara ketertiban dan menegakkan hukum, tetapi terutama adalah meningkatkan
kesejahteraan warganya. Dalam pandangan tersebut, negara dituntut untuk berperan aktif
dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya, yang didorong oleh pengakuan atau
kesadaran bahwa rakyat berhak memperoleh kesejahteraan sesuai harkat dan martabatnya
sebagai manusia. Dalam banyak hal, hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan ini juga
akan terkait dengan hak-hak asasi manusia. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 11



Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia sesungguhnya mengacu pada
konsep Negara Kesejahteraan. Dasar Negara Indonesia (sila kelima Pancasila) menekankan
prinsip keadilan sosial dan secara eksplisit konstitusinya (Pasal 27 dan pasal 34 UUD
1945) mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan
sosial. Namun demikian, amanat konstitusi tersebut belum dipraktikkan secara konsekuen.
Baik pada masa orde baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan kesejahteraan
sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan
ekonomi. Di Indonesia sendiri upaya penanggulangan kemiskinan itu tercantum dalam
tujuan negara (Pembukaan UUD 1945) dan secara lebih spesifik dimuat dalam Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2009 pasal 19, 20, dan 21 tentang Penanggulangan Kemiskinan
yang isinya: Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program dan kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Intinya tujuan dari pembangunan adalah untuk
pencapaian kesejahteraan.

Banyak upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan salah satunya melalui
Program Beras Miskin (Raskin). Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras
yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari
pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial
pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat
pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat
kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban
pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan
pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein.
Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga
melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah
ditentukan (www.tnp2k.co.id, diakses 22 September 2013).

Guna mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan
berbagai program kompensasi. Salah satu program kompensasi tersebut adalah Raskin.
Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan
sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras
bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan
miskin). Sampai saat ini Program Raskin masih terus bergulir. Namun realisasi penyaluran
Raskin belum mencapai 100%. Seperti di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara
misalnya. Penyaluran Raskin hingga Juli 2013 direncanakan sebesar 972.405 kilogram,
namun hanya terealisasi sebanyak 676.080 kilogram. Begitu juga di Papua, realisasi Raskin
dari Januari hingga Juni 2013 baru mencapai 52%.

Memang sejak bantuan Raskin digulirkan, berbagai persoalan terus terjadi.
Belakangan ini bantuan Raskin ini diduga tidak didistribusikan kepada masyarakat yang
berhak menerima bantuan. Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Larangan Badung,
Kecamatan Palengaan, Pamekasan. Di desa ini, bantuan Raskin yang diterima masyarakat
hanya 1 kilogram dengan harga tebus Rp 4.000 perkilogram. Padahal sesuai dengan



ketentuan, bantuan Raskin sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus Rp 1.600 per
kilogram. Ketidaksesuaian harga terjadi dengan alasan karena adanya hambatan geografis.
Jauhnya lokasi RTS dari Titik Ditsribusi mengakibatkan RTS harus membayar lebih untuk
mendekatkan beras ke rumahnya. Harga tebus Raskin oleh RTS tidak lagi seharga Rp
1.000/kg atau 1.600/kg karena RTS harus membayar biaya-biaya lain untuk operasional
dan angkutan dari Titik Distribusi (TD) ke rumah mereka. Lalu pada awal 2013, kasus
dugaan penggelapan Raskin kembali mencuat di Pamekasan dengan nilai kerugian negara
sekitar Rp 2,6 miliar di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.
Bantuan Raskin hanya disalurkan selama tiga bulan, padahal bantuan itu semestinya setiap
bulan sekali, termasuk bantuan Raskin ke-13. Data RTS yang berubah-ubah juga menjadi
suatu kendala tersendiri di lapangan. Masih ada RTM di luar RTS yang belum dapat
menerima Raskin karena tidak tercatat sebagai RTS di BPS, sehingga tidak jarang
disalahkan sebagai ketidaktepatan sasaran.

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. Fungsi Raskin diperluas sehingga tidak lagi menjadi program darurat
(social safety net) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat.
Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan Raskin menjadi nama program diharapkan akan
menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan Raskin (www.bulog.co.id,  diakses 22
September 2013). Di Surabaya, rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin atau
disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah
rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil
PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Tahun 2012, Program Raskin
menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi
terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). Sedangkan untuk tahun 2013,
Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa masih banyak
penyelewengan dan penyimpangan dalam pendistribusian Raskin. Peran pemerintah yang
seharusnya mendistribusikan Raskin tepat sasaran ternyata tidak semestinya. Maka dari itu,
dalam penelitian ini dikemukakan permasalahan diantaranya: 1) Bagaimana proses
pendistribusian Raskin di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya?, 2) Kepentingan apa yang
mempengaruhi proses pendistribusian Raskin di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya?, 3)
Bagaimana relasi kepentingan antar aktor dalam proses pendistribusian Raskin di
Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya?

Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana ketelitian, kejelian,
keseriusan, dan kepiawaian peneliti berimprovisasi dalam arti mengembangkan fokus
penelitian sangat diperlukan. Hal ini dilatarbelakangi oleh penelitian kualitatif sebagai
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-
orang, serta perilaku yang diamati, untuk kemudian diarahkan pada suatu latar dan individu
secara holistik (Moleong, 1996:3). Menggunakan metode penelitian yang bersifat



deskriptif kualitatif. Dimana dalam metode penelitian tersebut peneliti memaparkan situasi
atau peristiwa mengenai bidang tertentu secara sistematis dan cermat. Selain itu, tidak
mencari hubungan atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesa atau membuat
prediksi, melainkan menjelaskan situasi atau peristiwa yang ada. Tujuan penelitian
deskriptif untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini merupakan suatu pengumpulan
fakta-fakta dari suatu keadaan yang bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh
gambaran  tentang sesuatu dengan jelas terhadap suatu keadaan (Marsh & Gerry Stocker,
2010:24).

Kajian Teoritik
Teori Implementasi Kebijakan

Mas Roro Lilik Ekowati (2005:25) dalam bukunya Perencanaan, implementasi, dan
evaluasi kebijakan atau program, menyebutkan bahwa pada umumnya tugas implementasi
adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah.
Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan
cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi
kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita, tujuan, dan cara
yang diwujudkan dalam program aksi, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam
kebijakan.

Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle (1980:7)
menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran
kebijakan telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap, serta telah
disalurkan untuk mencapai sasaran. Grindle (1980:6-10) memperkenalkan model
implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan
proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran atau
hasil keputusan baik berupa materi program yang telah dicapai melalui interaksi-interaksi
antar aktor tersebut akhirnya ditentukan oleh para pembuat keputusan dalam konteks
politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan
yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui
proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Perbedaan antara kebijakan dan program dinyatakan secara tidak langsung bahwa
implementasi kebijakan adalah suatu fungsi dari implementasi program dan tergantung
pada hasilnya. Konsekuensi dari studi tentang proses implementasi kebijakan ialah
melibatkan penelitian dan analisis konkrit program aksi yang telah didesain sedemikian
rupa sebagai suatu cara mencapai tujuan kebijakan yang lebih luas. Adapun keberhasilan
dan kegagalan implementasi dilihat dari hasil implementasi program khusus, berdasarkan
ukuran bersifat parsial dari keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan secara
menyeluruh. Perbedaan yang nyata antara kebijakan dan program sulit ditemukan dalam
praktik, meskipun ada. Dalam beberapa tingkat penggunaan istilah kebijakan, seringkali
perbedaannya tidak begitu jelas. Sebagai contoh, suatu kebijakan merupakan tahapan
berturut-turut dari pendefinisian tujuan secara lebih tepat. Dapat dikatakan bahwa
implementasi kebijakan tergantung atas implementasi program dengan asumsi bahwa
program-program kenyataannya mencari tujuan kebijakan secara tepat. Akan tetapi, pada



kenyataannya tidak semua program dapat dicapai dalam praktiknya. Proses umum dari
implementasi dapat dimulai ketika tujuan umum dan tujuan khusus telah terspesifikasi,
ketika program aksi telah didesain, dan ketika dana telah dialokasikan untuk mengejar
tujuan. Kondisi dasar ini perlu dipersiapkan bagi para pelaksana kebijakan publik secara
eksplisit. Secara teoritis, pada poin ini proses perumusan kebijakan dilanjutkan dengan
mengaktifkan proses implementasi kebijakan dan program (Mas Roro Lilik Ekowati,
2005:26-27). Menurut Theodorus Lowi (Ekowati, 2005:29-30) menegaskan bahwa
bermacam-macam kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan dampak bermacam-
macam kegiatan politik yang menstimulir proses pembuatan kebijakan. Pengamatan
menunjukkan validitas dapat dilakukan pada saat aplikasi proses implementasi dari
bermacam-macam program. Sebagai contoh, dukungan aksi publik meluas dalam
hubungannya dengan sosial, ekonomi, dan politik. Pada umumnya, dukungan aksi publik
didorong oleh pertimbangan kepentingan yang berlawanan dan mengancam dirinya.

Pembahasan

Pendekatan yang digunakan dalam kebijakan Program Raskin ini adalah
menggunakan pendekatan top down. Dalam pendekatan top down, implementasi kebijakan
yang dilakukan tersentralisir, dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun
diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik-tolak dari perspektif bahwa
keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan
harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level
bawahnya. Jadi inti pendekatan top down adalah sejauhmana tindakan para pelaksana
(administrator dan birokrasi) sesuai prosedur, serta tujuan yang telah digariskan oleh para
pembuat kebijakan di tingkat pusat. Sabatier (Subarsono, 2005) juga mengemukakan dua
kelemahan lain dari pendekatan top-down, yaitu: a) sebuah kebijakan yang dirumuskan
secara berkelanjutan walaupun secara jelas telah dirumuskan, menyulitkan pemerintah
menguak nuansa persoalan baru yang berkembang dalam masyarakat, b) cenderung
melahirkan proses kebijakan publik yang tidak demokratis, bahkan sangat mungkin
melahirkan rezim politik yang otoritarian.

Proses pendistribusian Raskin dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan
menurut Grindle dimana implementasi sebagai suatu proses politik dan administrasi.
Peneliti dapat menjelaskan mengenai proses implementasi Program Beras Miskin di
Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran pada tahun 2014. Kegiatan
implementasi dipengaruhi oleh: a) kepentingan yang dipengaruhi, b) tipe keuntungan atau
manfaat, c) luasnya perubahan atau derajat perubahan, d) tempat pembuatan keputusan, e)
program implementor, f) komitmen terhadap sumber daya. Dalam teori Grindle
menjelaskan adanya keberhasilan dari suatu program kebijakan dan manfaat kebijakan
tersebut untuk masyarakat, serta bagaimana derajat perubahan yang dicapai setelah
mendapat Raskin. Selain itu, Grindle menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dari
suatu kebijakan amat ditentukan oleh tingkat implementasi itu sendiri, yang terdiri dari
content of policy (isi kebijakan) dan context of  policy (lingkungan kebijakan).

Menurut analisis peneliti, proses implementasi Program Raskin di Kelurahan Tanah
Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran dalam pemahaman masyarakat tentang Raskin
terbilang bagus, karena masyarakat mengerti Program Raskin itu ditujukan untuk siapa dan
bagaimana pelaksanaannya. Namun masih saja ada masyarakat yang ingin mendapatkan



Raskin padahal masyarakat tersebut terbilang cukup mampu dengan alasan mereka juga
berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan dalam proses
pendistribusiannya, masyarakat melalui RT/RW dengan sadar mau membagi secara rata
dengan warga yang dulunya mendapat Raskin dan sekarang tidak mendapatkan jatah
Raskin.

Dalam implementasinya, Grindle menyatakan ada implementasi content of policy
yaitu isi kebijakan dan context of policy yakni lingkungan kebijakan. Dalam content of
policy atau isi kebijakan terdiri dari kepentingan apa yang mempengaruhi kebijakan,
manfaat yang diterima, kondisi perubahan yang dicapai, serta mekanisme pendistribusian
dalam kebijakan Raskin. Menurut peneliti manfaat yang diterima masyarakat cukup besar
dilihat dari hasil wawancara dengan penerima Raskin. Melalui kebijakan tersebut
diharapkan warga yang belum mampu membeli beras dengan adanya kebijakan Raskin ini
jadi terbantu untuk membeli beras. Plus minus dalam suatu kebijakan itu sudah pasti ada.
Yang dikeluhkan masyarakat adalah kondisi beras yang tidak layak konsumsi dengan
banyaknya kutu pada beras, warna beras menguning dan bau apek. Sedangkan kebijakan
tersebut menginginkan adanya perubahan kondisi pada masyarakat. Menurut peneliti,
kondisi masyarakat tidak berubah secara drastis namun ada perubahan yang baik dan
signifikan. Melihat kota Surabaya adalah kota terbesar kedua setelah Jakarta dan
pemerintah sangat memperhatikan masyarakatnya, mungkin hanya 1 atau 2 orang yang
benar-benar miskin dengan begitu mereka jadi terbantu. Dalam proses pendistribusiannya
sendiri, yang pertama Ketua Tim Pusat Koordinasi Raskin Kota menyampaikan Surat
Permintaan Alokasi (SPA) dan jadwal pendistribusian. Setelah itu Perum BULOG Sub
Divre Surabaya Utara memberi Berita Acara Serah Terima. Dari BULOG beras dikirim ke
kelurahan sebagai pelaksana distribusi, kemudian disampaikan ke RT/RW setempat dan
membagikannya ke RTS-PM.

Sedangkan context of policy atau lingkungan kebijakan yang berisi strategi aktor
yang terlibat, karakteristik lembaga, dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan
respon dari pelaksana belum mendukung program tersebut. Melihat suatu kebijakan selalu
ada berbagai kepentingan di dalamnya. Dalam hal ini peneliti melihat berbagai
kepentingan dalam proses kebijakan seperti adanya kepentingan politik, kepentingan
ekonomi, dan kepentingan rakyat. Disini peneliti melihat dalam hal strategi aktor yang
terlibat. Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Tanah Kalikedinding sudah mengontrol
pelaksanaan kebijakan, namun terkadang kualitas dari para birokrasi ini yang kurang dalam
merespon masyarakat.

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua hal tersebut seperti yang
dikemukakan oleh Grindle. Baik dalam isi kebijakan maupun lingkungan kebijakan. Jika
kedua hal tersebut saling mendukung maka keberhasilan implementasi akan tercapai. Isi
kebijakan maupun lingkungan kebijakan harus saling mendukung agar tercapainya
kebijakan yang diharapkan bersama. Pada dasarnya implementasi kebijakan Raskin di
Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran ada beberapa indikator dari teori
Gridle yang mendukung baik itu isi kebijakan ataupun lingkungan kebijakan. Jika dalam
salah satu hal tersebut ada indikator yang menghambat, maka hal tersebut akan menganggu
kelancaran implementasi. Menurut peneliti, impelementasi Raskin belum berjalan seperti
yang diharapkan. Melihat masih banyaknya penyelewengan Raskin yang terjadi dan data
RTS-PM tidak sama dengan data BPS. Dengan adanya perbedaan indikator penerima



Raskin antara BPS dan Bapemas yang berbeda. Hal tersebut yang menjadi hambatan bagi
proses implementasi itu sendiri.

Adanya relasi antar aktor dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Karena bisa dilihat
jika kebijakan tidak ada campur tangan dari aktor yang bersangkutan, maka kebijakan
tersebut tidak akan ada yang mengawasi, mendata, maupun yang memperoleh hasil dari
kebijakan tersebut. Kaitannya dengan teori orientasi aktor adalah melihat bagaimana
interaksi atau relasi antar aktor dalam proses kebijakan. Dalam teori orientasi aktor ini
kebijakan publik dibuat bukan sebagai proses tawar-menawar yang melibatkan
kepentingan seluruh aktor, tetapi kebijakan publik dirumuskan dengan menonjolkan
kepentingan individu yang mendominasi (termasuk penguasa) dan kurang memperhatikan
peran masyarakat yang biasanya memiliki daya tawar yang rendah dibandingkan penguasa.

Kepentingan publik yang unitaristic adalah jika kepentingan publik merupakan
bentuk pluralisme kepentingan masyarakat dalam sebuah entitas. Sehingga kepentingan
publik baik proses maupun substansinya merupakan cerminan dari aspirasi dan orientasi
aktor secara pluralis yang mewakili heterogenitas publik. Dalam hal ini antara aktor
pemerintah dengan masyarakat terdapat saling memahami dan saling memperhitungkan
kepentingan masing-masing dalam berupaya menemukan titik temu guna mewujudkan
kepentingan bersama (Budi Prasetyo, 2009:60). Kebijakan Raskin ini lebih mendominasi
ke kepentingan masyarakatnya. Adanya kepentingan pro poor terhadap masyarakat
menyebabkan kebijakan Raskin ini dinilai berhasil. Meskipun masih ada penyelewengan
yang dilakukan pemerintah demi mendapatkan keuntungan secara ekonominya, kebijakan
Raskin masih di anggap berhasil oleh kalangan birokrasi. Hanya saja kesalahannya terletak
pada pendataan dan waktu yang kurang.

Kesimpulan

Problematika Raskin terbilang cukup rumit mulai dari proses pendataan penerima
Raskin sampai pada penerimaan Raskin. Hal tersebut bisa diketahui dari BPS yang bekerja
kurang maksimal dan kurang peduli atau peka dengan masyarakat yang tidak mampu,
mereka asal mendata tanpa mengetahui siapa yang berhak menerima Raskin. Karena data
BPS yang tidak valid, maka RT/RW bersama masyarakat bekerjasama untuk membagi rata
atas asas keadilan bersama. Raskin yang sebelumnya setiap keluarga mendapat 15
kilogram/kk, atas kesepakatan bersama maka setiap keluarga hanya mendapat 5
kilogram/kk.

Dilihat dari kualitas beras itu sendiri, kondisi berasnya jelek dan yang banyak
dikeluhkan masyarakat adalah berbau apek dan berkutu. Oleh karena itu, sebagian dari
masyarakat menjual kembali berasnya untuk menggantinya dengan lauk maupun membeli
beras yang lebih bagus kualitasnya. Meskipun sudah ada kriteria penerima Raskin namun
tetap saja masih ada yang menerima Raskin, padahal masyarakat tersebut tergolong
mampu. Ketidaktepatan sasaran inilah yang membuat rancu antara yang seharusnya
menerima dan yang tidak berhak menerima.

Dari Program Raskin ini pemerintah mengharapkan adanya perubahan
kesejahteraan yang dialami masyarakat. Namun dalam kenyataannya perubahan tersebut
tidak langsung terjadi secara signifikan. Yang diharapkan tidak muluk-muluk, hanya saja



masyarakat diharapkan bisa mengkonsumi beras yang layak, serta memenuhi kebutuhan
hidup mereka.

Manfaat Raskin sendiri selain program dari pemerintah, Raskin dimaksudkan agar
bisa membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan bahan pokok yakni beras.
Meskipun masih ada saja yang menjual kembali Raskin, namun tujuan mereka adalah
untuk mendapatkan uang dengan membeli lauk sebagai gantinya. Kalau tidak begitu,
mereka membuat lontong agar mereka bisa menjual di pasar dengan harga yang murah
namun menghasilkan banyak keuntungan. Dalam proses pendistribusiannya sendiri, yang
pertama Ketua Tim Pusat Koordinasi Raskin Kota menyampaikan Surat Permintaan
Alokasi (SPA) dan jadwal pendistribusian. Setelah itu, Perum BULOG Sub Divre
Surabaya Utara memberi Berita Acara Serah Terima. Dari BULOG, beras dikirim ke
kelurahan sebagai pelaksanaan distribusi, kemudian disampaikan ke RT/RW setempat dan
membagikannya ke RTS-PM.

Dalam proses kebijakan, aktor berperan penting dalam merumuskan kebijakan dan
megimplementasikannya. Namun tidak lupa juga bahwa masyarakat berperan penting
dalam keberhasilan suatu program kebijakan. Seringkali kebijakan diintervensi oleh
berbagai kepentingan. Kepentingan politik misalnya, program ini merupakan kebijakan
dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memberikan jatah
beras lokal yang lebih untuk diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori
miskin. Namun, dalam pelaksaan program ini masih banyak ditemukan beberapa aktor
birokrasi yang sengaja ingin mengeruk keuntungan di dalam program atau kebijakan
terebut. Yang dimaksudkan disini adalah para aktor ini mempermainkan prosedur
pendistribusian, penganggaran, dan pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan pihak birokrasi ditemukan adanya kepentingan secara
ekonomi. Bisa dilihat sendiri di berita-berita terjadi banyak penyelewengan Raskin yang
dilakukan oknum birokrat. Hal itu terjadi karena jumlah penerima dengan jumlah pasokan
beras yang ada tidak sama. Pasokan beras yang lebih banyak jumlahnya membuat para
oknum menjual kembali berasnya di pasaran kepada penadah. Birokrat mengeruk
keutungan dari kebijakan Raskin ini, padahal Raskin ditujukan untuk keluarga miskin. Di
sisi lain, kebijakan Raskin ini lebih mendominasi kepada kepentingan rakyat. Rakyatlah
yang diuntungkan dengan memperoleh beras dari pemerintah dengan harga yang murah.
Menurut peneliti kebijakan Raskin lebih ke pro poor kepada masyarakat.

Dalam relasi antar aktor, yang memiliki hubungan tidak bagus adalah Bapemas dan
BPS. Kedua birokrasi tersebut memiliki kriteria yang berbeda dalam penentuan “miskin”.
Padahal jika dilihat di lapangan data BPS itu rancu. Dari kejadian tersebut, Bapemas
mencoba turun lapangan dan mengadakan muskel untuk menentukan penerima Raskin,
namun pusat menolak karena menilai Bapemas itu salah. Lalu kinerja BPS yang tidak
bagus membuat tidak validnya data penerima Raskin mengakibatkan penerima atau
keluarga yang seharusnya layak mendapatkan Raskin malah tidak menerima. Relasi antara
BPS dengan RT/RW juga terbilang tidak harmonis. Dalam kenyataannya, BPS tidak
pernah bekerja sama dengan RT/RW dalam proses pendataan. Hal tersebutlah yang sampai
sekarang masih banyak dikeluhkan oleh RT/RW maupun Kelurahan.
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