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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) Di 

Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang Pada Tahun 2012) dengan permasalahan yang diangkat. Dengan 

berdasarkan latar belakang diadakannya penelitian ini adalah karena ketidak 

akuratan pendataan masyarakat miskin penerima manfaat, ketidak tepatan waktu 

penerimaan beras miskin (raskin), serta buruknya kualitas beras miskin (raskin) 

yang diterima oleh masyarakat miskin penerima manfaat di Kelurahan Kampung 

Bulang. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan 

Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, karena Kelurahan Kampung Bulang 

memiliki peranan yang penting dalam pendistribusian beras miskin (raskin) 

kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk mengetahui apakah sudah sesuai 

atau belum dengan kebijakan yang ditetapkan dalam UU No. 11 Tahun 2009 

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial dan ketentuan-

ketentuan dalam Pedoman Umum (Pedum) Raskin. Dalam penelitian ini terkait 

dengan evaluasi didapati 3 (tiga) dimensi seperti yang dikemukakan oleh 

Wirawan yakni, (1) Informasi mengenai objek evaluasi, (2) standar objek 

evaluasi, dan (3) hasil objek evaluasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 

11 (sebelas) orang dan disertai seorang informan kunci yakni Lurah di Kelurahan 

Kampung Bulang. Jika dilihat dari hasil penelitian terhadap Evaluasi Program 

Beras Miskin (raskin) Di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan 

Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2012, bahwa belum 

optimalnya pelaksanaan program raskin tersebut dikarenakan ketidak akuratan 

pendataan sasaran penerima manfaat, waktu penerimaan beras raskin serta 

buruknya kualitas beras miskin (raskin) tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Kampung Bulang 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota  Tanjungpinang Pada Tahun 2012 belum 

berjalan maksimal. Dalam hal ini perlu adanya pendataan langsung ke 

masyarakat sehingga tidak hanya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS), perlu adanya koordinasi antara pihak Kelurahan dan Bulog serta perlu 

adanya pengecekan kualitas berasyang diterima. 

 

Kata kunci: Evaluasi, Program Beras Miskin (Raskin). 
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ABSTRACT 

This Thesis is entitled “The Evaluation of Poor Rice Programme in 

Kampung Bulang Subdistrict at East Tanjungpinang District in 2012”. 

According to the background of this research held is caused by some aspects, 

they are: inaccurate in processing of society’s data who receives that impacts, 

inaccurate time for receiving the poor rice, and the quality of poor rice that 

received by the society in Kampung Bulang Subdistrict who get the impacts. This 

research is held in Kampung Bulang Subdistrict at Tanjungpinang city because 

Kampung Bulang Subdistrict has an important role in distributing the poor rice 

to the poor society with the purpose to know that programme has run according 

to the policy which estabilished by the law in Indonesia No.11 in 2011 about 

main provisions about society prosperous and main recquired guidances of poor 

rice. There are 3 (three) dimensions in main required guidances that was 

presented by Wirawan, that is “(1) Information about evaluation subject, (2) 

standard of evaluation object, and (3) result of the evaluation subject”. There 

are 11 (eleven) respondents and a key informant in this research. And the key 

informant  in this research is the head in Kampung Bulang Subdistrict. Based on 

the result of the research to the evaluation of poor rice programme in Kampung 

Bulang Subdistrict at East Tanjungpinang District in 2012, is the worst 

implementation of poor rice programme that caused by inaccurate data, 

inaccurate time for receiving poor rice and the quality of that poor rice. The 

conclusion of this research is the evaluation of poor rice programme in 

Kampung Bulang Subdistrict at East Tanjungpinang District in 2012 is not 

running well. In this case, it needs checking data to the society directly so that 

the data from the Center of Statistics Agency (BPS), it also needs the 

coordination between Subdistrict and Bulog Parties and they need to check the 

quality of the accepted rice. 

 

Keywords: The Evaluation, Poor Rice Programme 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan rakyat Indonesia 

selama ini cukup membawa kemajuan secara umum dan memberikan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. Tetapi 

pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum dinikmati oleh 

sebagian besar masyarakat terutama yang masih berada dibawah garis 

kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan 

bertanggung jawab atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya melalui 

program-program penanggulangan kemiskinan yang berupaya untuk 

mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Adapun menurut 

Wrihatnolo dalam Nugroho (2007:33-34) “upaya penanggulangan kemiskinan 

secara konsepsional dapat dilakukan oleh empat jalur strategis yaitu perluasan 

kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, dan 

perlindungan sosial”. 

Selanjutnya Rasyid (2000:13) menyebutkan secara umum tugas-tugas 

pokok pemerintahan mencakup: 

1. Menjamin keamanan Negara dari serangan dari luar, dan menjaga 

agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat 

menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara 

kekerasan. 

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah konflik diantara warga 

masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi 

didalam masyarakat dapat berlangsung damai. 
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3. Menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga 

Negara masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 

melatarbelakangi keberadaan mereka. 

4. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam 

bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non 

pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 

pemerintah. 

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social, 

membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo 

dan anak-anak terlantar, menampung para gelandangan  kesektor 

kegiatan yang produktif. 

6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat 

luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan 

lapangan kerja yang produktif. 

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan. 

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Rasyid tersebut maka 

dalam memberikan pelayanan dalam pengentasan kemiskinan kepada 

masyarakat pemerintah mengeluarkan program baru atau penyempurnaan dari 

program lam yang berpihak pada rakyat miskin. Salah satu pilar program 

penanggulangan kemiskinan adalah melalui program perlindungan sosial 

yakni bantuan subsidi beras miskin untuk rumah tangga miskin. 

Program beras miskin (raskin) adalah program bantuan beras 

bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan merupakan bagian tak 

terpisahkan dari program ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya 

meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap 

kebutuhan pangan. Meskipun demikian masalah kemiskinan masih menjadi 

masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai nation state. 
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Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam 

pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, 

kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan 

publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan 

perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan 

yang lebih parahnya lagi, kemiskinan membuat jutaan rakyat dalam 

memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara terbatas.  

2. Perumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini kedalam perumusan masalah 

sebagai berikut: “Bagaimana evaluasi program beras miskin (raskin) di 

Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang pada tahun 2012?”. 

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

Untuk mengetahui Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) di 

kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang Pada Tahun 2012. 
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b. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan agar dapat : 

a) Menjadi referensi serta masukan dalam upaya pengembangan 

konsep-konsep teori terutama dalam pemecahan masalah dalam 

penyaluran subsidi beras miskin (raskin) di Kelurahan Kampung 

Bulang ini. 

b) Sebagai penerapan ilmu yang telah dipelajari khususnya dalam 

bidang administrasi negara. 

c) Sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan 

evaluasi program subsidi beras miskin (raskin) pada Kelurahan 

Kampung Bulang, Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan sebagai 

referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan 

permasalahan yang sama. 

4. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah penjabaran lebih lanjut mengenai gejala 

yang diteliti dan dikelompokkan dalam variabel penelitian. Adapun 

konsep operasional yang digunakan untuk mempermudah dalam 

menjelaskan gejala-gejala yang diteliti, disamping itu juga untuk 

menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep tersebut dengan 

masalah yang sedang diteliti. 
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5. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif  kualitatif, karena 

tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya 

mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2013:11) berpendapat 

bahwa”penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, 

baik suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain”. 

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2004:4) 

“Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang dapat diamati”. Ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya 

maupun dalam peristilahannya. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Kampung Bulang, 

Kecamatan Tanjungpinang Timur. Alasan peneliti mengambil objek 

penelitian tersebut di kelurahan ini adalah: 

a) Karena Kelurahan Kampung Bulang memiliki peranan yang 

penting dalam pendistribusian beras miskin kepada masyarakat, 
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sehingga perlu diketahui apakah sudah tepat sasaran dalam 

pendistribusian beras Raskin tersebut. 

b) Sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang 

mengangkat permasalahan evaluasi program beras miskin pada 

Kelurahan Kampung Bulang tersebut. 

c. Populasi dan Sampel 

a) Populasi 

Dalam hal ini yang menjadi populasi yaitu: 

1.  2 orang petugas bidang pelayanan dan kesejahteraan sosial di 

Kelurahan Kampung Bulang. 

2. 36 Rukun Tetangga (RT). 

3. 12 Rukun Warga (RW), serta 

4. Masyarakat Penerima Manfaat Raskin berdasarkan APBD Kota 

Tanjungpinang yang berjumlah 100 orang. 

Dalam hal ini, seluruh populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 

(seratus lima puluh) orang. 

b) Sampel 

Dengan ini peneliti mengambil responden sebanyak 11 

(sebelas) orang yaitu petugas pelaksana raskin di Kelurahan Kampung 

Bulang, yang berjumlah 2 (dua) orang, perwakilan ketua Rukun 

Tetangga (RT) sebanyak 2 (dua) orang, perwakilan Rukun Warga 

(RW) sebanyak 2 (dua) orang, serta tokoh masyarakat penerima 
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manfaat raskin sebanyak 5 (lima) orang, dan ditambah lagi dengan 1 

(satu) orang key informan yaitu Kepala Seksi Bidang Pelayanan dan 

Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Kampung Bulang. 

d. Jenis Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian 

ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut: 

a) Data Primer 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri 

oleh peneliti yang diperoleh melalui wawancara. Adapun sumber data 

ini diperoleh dari 11 (sebelas) orang responden dan 1 (satu) orang key 

informan.  

b) Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung diperoleh oleh 

peneliti dari subjek penelitiannya yaitu studi kepustakaan. Biasanya 

berupa teknik pengumpulan data atau informasi yang menyangkut 

masalah yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, majalah 

atau surat kabar dan bentuk-bentuk tulisan lainnya yang ada 

relevansinya dengan masalah yang diteliti. 
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e. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap sebagaimana 

diharapkan, maka, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a) Wawancara 

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara 

langsung antara peneliti dengan responden mengenai masalah-masalah 

penelitian. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah pedoman wawancara.   

b) Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti terjun langsung ke lapangan sebagai non 

partisipan. Dengan teknik observasi peneliti dapat memperoleh gambaran 

langsung dan mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi dilapangan. 

Alat yang digunakan dalam observasi ini adalah daftar check list. 

f. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisa data yang digunakan adalah 

analisis data kualitatif yang dapat menghasilkan data deskriptif, analisis ini 

dinyatakan secara lisan dan tulisan. Analisis digunakan untuk membatasi atau 

menyempitkan penemuan yang ada untuk menjadi data yang lebih berarti. 

Analisis dilakukan setelah tahapan pengumpulan data. Analisis ini berproses 

secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan setelah data terkumpul. 
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B. KERANGKA TEORITIS 

Sebelum membahas tentang Evaluasi Program, ada baiknya jika 

terlebih dahulu dilihat definisi dari administrasi. Menurut pendapat Gie 

(1998:13) bahwa “Administrasi adalah merupakan segenap rangkaian 

kegiatan penataan atau pengaturan terhadap pekerjaan pokok yang 

dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu yang telah ditetapkan”. 

Gambaran utama evaluasi dalam program beras miskin (raskin) dalam 

hal ini adalah menurut Wirawan (2012:7) bahwa: “evaluasi adalah (1) proses 

mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, (2) 

menilainya dengan standar evaluasi dan (3) hasilnya dipergunakan untuk 

mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”.  

Hal tersebut diperjelas oleh Wirawan (2012:17) yakni evaluasi 

program adalah metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan 

memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program. 

Evaluasi program dapat dikelompokkan menjadi evaluasi proses (process 

evaluation), evaluasi manfaat (outcome evaluation), dan evaluasi akibat 

(impact evaluation). Evaluasi proses (process evaluation) meneliti dan 

menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti 

yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah 

dilayani. Evaluasi ini juga menilai mengenai strategi pelaksanaan program. 
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Evaluasi manfaat (outcome evaluation) meneliti, menilai, dan menentukan 

apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan. 

Jika melalui evaluasi atau penilaian yang objektif ternyata ditemukan 

kesenjangan antara hasil yang seharusnya dicapai dengan hasil yang nyatanya 

dicapai, hasil penemuan itu akan sangat berguna dalam menentukan langkah-

langkah perbaikan apa yang harus diambil sehingga dalam proses berikutnya 

hasilnya akan lebih baik lagi (Tambunan,2000:24).  

Sedangkan program adalah unsur pertama yang harus ada demi 

terciptanya suatu kegiatan. Program menurut Hasibuan (2006:72) yang 

mengungkapkan bahwa definisi program adalah sebagai berikut: “Program 

adalah suatu jenis rencana yang konkret karena di dalamnya sudah tercantum 

sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan”. 

Apabila “program” ini dikaitkan dengan evaluasi program, maka 

program ini didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung 

dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi 

yang melibatkan sekelompok orang. Sebuah program bukan hanya kegiatan 

tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan 

kegiatan yang berkesinambungan, karena melaksanakan suatu kebijakan.  
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C. PEMBAHASAN 

1. EVALUASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI 

KELURAHAN KAMPUNG BULANG KECAMATAN 

TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PADA 

TAHUN 2012 

Dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi yang dapat di ukur dengan 

indikatornya, berikut penjelasannya:  

1. Informasi Mengenai Objek Evaluasi 

Yaitu informasi dan masukan atau sumber daya serta aturan baku yang 

dibutuhkan oleh masyarakat miskin penerima manfaat beras miskin (raskin) 

dalam pelaksanaan raskin, baik itu sumber daya manusia, maupun 

pelaksanaan dan pengawasan pada saat proses pelaksanaan kegiatan beras 

miskin  (raskin) tersebut. Adapun indikatornya beserta hasil observasinya 

dapat dilihat sebagai berikut: 

a. Sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan 

program beras miskin (raskin) di kelurahan Kampung Bulang 

tersebut.  

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan dapat di 

simpulkan bahwa untuk indikator sumber daya manusia yang memadai untuk 

program bantuan subsidi beras miskin (raskin) di Kelurahan Kampung Bulang 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang dalam menjalankan 

kegiatan program bantuan subsidi beras miskin (raskin) dapat dikatakan 

bahwa sumber daya manusia yang ada di Kelurahan Kampung Bulang secara 
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kasat mata sudah baik melaksanakan program subsidi beras miskin (raskin) 

ini. 

b. Penyampaian program dalam rangka pelaksanaan program. 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dilapangan 

berdasarkan hasil jawaban-jawaban dari responden penulis menyimpulkan 

bahwa dari penyampaian program beras miskin (raskin) yang dilakukan oleh 

pihak Kelurahan Kampung Bulang masih kurang efektif dan masih belum 

tepat, karena bisa saja penyampaian informasi dan sosialisasi tersebut 

menyebabkan diskomunikasi atau kesalahan komunikasi yang akan diterima 

warga dan akan menimbulkan kesalahan dan kebingungan pada masyarakat. 

c. Prosedur pelaksanaan program. 

Mengenai prosedur dalam melaksanakan program beras miskin 

(raskin) ini jelaslah ada prosedur dan tata cara yang harus diikuti dan 

dilaksanakan mulai dari dasar hukum, tujuan serta tugas pokok dan fungsi 

program beras miskin (raskin) pun harus ada serta hal-hal lain yang berkaitan 

dengan pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Kampung 

Bulang ini, dan Pada Kelurahan Kampung Bulang dirasakan sudah mengikuti 

prosedur yang ada dengan baik. 
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2. Standar Evaluasi 

Yaitu langkah-langkah penilaian dan pengukuran yang dilakukan oleh 

pihak kelurahan kepada masyarakat penerima manfaat beras miskin (raskin), 

yang dapat dilihat hasil observasinya dengan indikator-indikatornya sebagai 

berikut: 

a. Ketepatan Sasaran  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai 

ketepatan sasaran penerima manfaat beras miskin (raskin), maka penulis 

menyimpulkan bahwa pendataan masyarakat penerima manfaat atau rumah 

tangga sasaran penerima manfaat raskin masih belum tepat sasaran 

penerimanya dikarenakan pendataan sangat jarang sekali dilakukan oleh pihak 

kelurahan dan kurangnya koordinasi antara pihak kelurahan dengan  RT 

(Rukun Tetangga ) dan RW (Rukun warga) dalam mendata masyarakat 

miskin penerima manfaat raskin dan pihak Kelurahan hanya mengandalkan 

data yang diberikan dari BPS (Badan Pusat Statistik) saja 

b. Ketepatan Administrasi  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai 

ketepatan administrasi dalam prosedur penerimaan subsidi beras miskin 

(raskin), maka penulis menyimpulkan bahwa prosedur administrasi dalam 
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pendistribusian dan pembayaran beras subsidi tersebut sudah tepat dengan 

adanya pembayaran langsung pada saat pengambilan beras. 

c. Ketepatan jumlah  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh msyarakat 

dan key informan mengenai ketepatan jumlah dalam penerimaan bantuan 

subsidi beras miskin (raskin), maka penulis menyimpulkan bahwa penerimaan 

beras miskin (raskin) jumlahnya sudah baik dan sesuai dengan aturan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

d. Ketepatan harga beras  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan tokoh 

msyarakat dan key informan mengenai ketepatan jumlah dalam penerimaan 

bantuan subsidi beras miskin (raskin), maka penulis menyimpulkan bahwa 

penerimaan beras miskin (raskin) jumlahnya sudah baik dan sesuai dengan 

aturan kebijakan yang telah ditetapkan. 

e. Ketepatan waktu 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai 

ketepatan waktu dalam penerimaan bantuan subsidi beras miskin (raskin), 

maka penulis menyimpulkan bahwa waktu penerimaan raskin masih belum 

baik karena memang tidak tetap, dapat dikatakan bahwa pihak Kelurahan 

masih mengalami kesulitan dalam manajemen waktu. 
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f. Ketepatan Kualitas  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai 

ketepatan kualitas dalam penerimaan bantuan subsidi beras miskin (raskin), 

maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas beras miskin (raskin) yang 

diberikan kepada masyarakat miskin atau rumah tangga sasaran adalah sangat 

buruk, dan tidak layak untuk dikonsumsi kualitas beras yang jelek, dan 

berbau.  Hal ini bisa saja dikarenakan beras tidak diperiksa terlebih dahulu 

kualitasnya oleh petugas beras miskin (raskin) dari Kelurahan Kampung 

Bulang saat saat proses pendistribusian di laksanakan dari gudang Perum 

BULOG ke Kelurahan. Pada mekanisme pelaksanaan program beras miskin 

(raskin) yang tertera dalam Pedoman umum (Pedum) Penyaluran Beras 

Raskin (2012:19) “bahwa Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana 

Distribusi harus melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Beras Miskin 

(Raskin) yang diserahkan oleh Satuan kerja (Satker) di Titik Diostribusi 

(TD).” 

3. Hasil Objek Evaluasi 

Yakni manfaat atau kegunaan yang diperoleh oleh masyarakat yang 

menerima manfaat beras miskin (raskin) di kelurahan Kampung Bulang 

Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, indikator dan hasil 

observasinya dapat dilihat sebagai berikut: 
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a. Tingkat keberhasilan dan kepuasan masyarakat terhadap 

program program pemenuhan kebutuhan pangan beras miskin 

(raskin). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai tingkat 

keberhasilan serta kepuasan masyarakat terhadap keberadaan program 

bantuan subsidi beras miskin (raskin) yang ada di Kelurahan Kampung 

Bulang dalam penerimaan bantuan subsidi beras miskin (raskin), maka 

penulis menyimpulkan bahwa program bantuan subsidi beras miskin yang 

diupayakan masih kurang baik dan harus di optimalkan lagi. Salah satu kunci 

keberhasilan suatu program adalah bergantung pada kinerja sumber daya 

manusia yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi 

pada pelaksanaan program. 

b. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dalam 

pemenuhan kebutuhan pangan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diatas mengenai 

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan 

pangan melalui penerimaan bantuan subsidi beras miskin (raskin), maka 

penulis menyimpulkan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pangan 

masyarakat belum dapat dikatakan sejahtera karena ciri peningkatan 

kesejahteraan adalah seperti yang dikatakan oleh Midgley (1995:14) bahwa 

“kondisi kesejahteraan sosial diciptakan atas kompromi tiga elemen yaitu: (1) 
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sejauh mana masalah-masalah sosial ini diatur, (2) sejauh mana kebutuhan-

kebutuhan dipenuhi, (3) sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf  

hidup dapat disediakan. Namun, dengan adanya subsidi beras miskin yang 

diberikan kepada masyarakat sudah cukup membantu kebutuhan pangan 

masyarakat miskin, namun untuk kualitasnya perlu di optimalkan lagi. 
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D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa terhadap indikator yang ditampilkan, 

berkenaan dengan judul Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) Di 

Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota 

Tanjungpinang Pada Tahun 2012 maka mendapatkan hasil sebagai berikut: 

1. Bahwa pada dimensi Informasi mengenai objek evaluasi yang merupakan 

sumber daya manusia sebagai pelaksana dalam proses pendistribusian 

subsidi beras miskin (raskin) di Kelurahan Kampung Bulang dalam 

melaksanakan program tersebut cukup baik, namun belum optimal. Pada 

indikator (1) sumber daya manusia yang melaksanakan program dinilai 

sudah cukup baik. (2) Pada indikator sosialisasi dan penyampaian 

program masih kurang baik, karena sosialisasi dan penyampaian program 

tidak secara langsung. (3) Pada indikator prosedur sudah baik dan sesuai 

dengan pedoman umum (pedum) program raskin pada tahun 2012 yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

2. Disamping itu pada dimensi Standar evaluasi yang merupakan langkah-

langkah atau dapat dikatakan hal-hal yang seharusnya menjadi indikasi 

ketepatan program beras miskin (raskin) yang harus benar-benar dapat 

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah serta dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat penerima manfaat beras miskin (raskin) di Kelurahan 



22 
 

Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang 

ini sendiri.(1) Pada indikator ketepatan sasaran dinilai masih belum tepat 

sasaran, karena pendataan masyarakat miskin hanya berdasarkan data 

yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) saja. (2) Pada indikator 

ketepatan administrasi sudah baik, namun pada proses penyimpanan dan 

penginventarisiran kartu penerima beras miskin (raskin) masih belum 

optimal. (3) Pada indikator ketepatan jumlah sudah baik, dan (4) pada 

ketepatan harga beras miskin (raskin) yang diterima oleh masyarakat 

miskin sudah sangat baik dan sesuai dengan pedoman umum (pedum) 

program raskin pada tahun 2012. Harga tersebut juga sesuai dengan 

tujuan awal pemerintah membuat program beras miskin (raskin) ini yakni, 

untuk membantu memenuhi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat 

miskin di Indonesia. (5) Namun, pada indikator ketepatan waktu dinilai 

kurang baik dan belum bisa di optimalkan waktu penerimaannya, karena 

tidak ada tanggal penentuan penerimaan beras miskin (raskin) sehingga 

raskin datang tidak rutin ditambah lagi dengan pembagiannya 3 (tiga) 

bulan sekali. (6) Serta pada indikator kualitas adalah kurang baik dan 

tidak layak untuk dikonsumsi sehingga sangat tidak membantu untuk 

pemenuhan pangan serta peningkatan gizi. 

3. Setelah itu pada dimensi hasil objek evaluasi, yang meliputi indikator: 

(1)Tingkat keberhasilan dan kepuasan masyarakat terhadap program beras 

miskin (raskin) masih kurang baik. Serta pada indikator (2) meningkatnya 
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kesejahteraan masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan 

dinilai sudah sangat membantu masyarakat miskin, namun masih harus di 

optimalkan lagi. 

2. Saran 

Adapun sasaran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini 

mengenai evaluasi program beras miskin (raskin) di Kelurahan Kampung 

Bulang kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang pada Tahun 

2012 agar selanjutnya berlangsung secara lebih optimal lagi, maka perlu 

diperhatikan beberapa hal seperti: 

1. Kepada aparatur Kelurahan Kampung Bulang sebagai sumber daya 

manusia pelaksana kebijakan dari program beras miskin ini diharapkan 

dapat mengoptimalkan lagi pelaksanaan program ini, serta dapat 

melakukan komunikasi lebih baik lagi kepada masyarakat penerima 

manfaat raskin beserta jajaran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga 

(RW) di Kelurahan Kampung Bulang ini. 

2. Diharapkan kepada pihak Kelurahan Kampung Bulang dapat 

berkoordinasi dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 

dalam pendataan masyarakat miskin agar tujuan ketepatan sasaran dapat 

tercapai. Kemudian pada ketepatan waktu penerimaan subsidi beras 

miskin tersebut hendaknya ada tanggal penentuan yang harusnya 

disediakan pihak Kelurahan dan pihak Kelurahan hendaknya dapat 

meneliti dahulu kualitas beras miskin (raskin) yang diterima dari Perum 
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Bulog sebelum beras tersebut didistribusikan kepada masyarakat miskin 

penerima manfaat beras miskin (raskin). 

3. Diharapkan lagi kepada Kelurahan agar dapat mengoptimalkan 

pelaksanaan program beras miskin (raskin) agar keberhasilan program dan 

kepuasan masyarakat terhadap program subsidi beras miskin (raskin) 

semakin meningkat serta dengan rutinnya pemberian subsidi tersebut 

dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam memenuhi 

kebutuhan pangannya. 
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