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Tujuan Umum: 
 

Untuk mengkaji pelaksanaan Program 
Raskin pada tahun 2014, mengidentifikasi 
masalah-masalah yang dihadapi dan 
mencari masukan penyempurnaan 
pelaksanaan Program Raskin selanjutnya. 
 



Tujuan khusus: 
 Mendiskripsikan gambaran mengenai kondisi 

Program Raskin terkini (penetapan RTS, proses 
pendistribusian raskin, peran Pemda); 

 Mengetahui faktor pendukung dan kendala 
peningkatan efektivitas Program Raskin; 

 Mengkaji manfaat dan kerugian perubahan raskin 
dari distribusi beras menjadi sistem bantuan tunai 
melalui e-money 

 Merumuskan langkah-langkah strategis untuk 
membangun dan memperkokoh pelaksanaan 
Raskin dalam rangka mewujudkan kedaulatan 
Pangan 



KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA/KELURAHAN*) 

1. Makassar 1.Tamalate 1. Parang Tambung 

2. Maccini Sombala 

2. Biringkanaya 3. Daya 

4. Bulurokeng 

2. Enrekang 3. Baraka 5. Baraka 

6. Janggurara 

4. Maiwa 7. Pasang 

8. Pattondon Salu 

3. Jeneponto 5. Arungkeke 9. Palajau 

10. Bulobulo 

6. Bangkala 11. Punagaya 

12. Mallasoro 

*) Pada setiap desa/kel, dipilih secara 
acak 30 RT penerima raskin 



 Diskusi intensif/FGD dengan Tim Pelaksana 
distribusi tkt Kel/Desa, Tikor Kecamatan, dan 
Tikor Kabupaten/Kota; 

 Wawancara dengan menggunakan kuesioner 
untuk RTS; 

 Pengumpulan data sekunder tentang 
distribusi raskin. 





Menurut Pedum: 
Terdaftar dalam DPM-1 yang dikeluarkan oleh TNP2K 

 

FACTS: 

 Penerima manfaat real lebih banyak (sekitar 150% 
di Kab. Enrekang, 200% di Kab. Jeneponto, secara 
resmi tdk tercatat di Makassar); 

 Pemda (Kepdes/Lurah) di Kab. Enrekang dan 
Jeneponto membuat kebijakan utk menambah 
penerima raskin; 

 Pemda Kota Makassar tdk membuat kebijakan, tapi 
penerima raskin resmi bisa “membagi” dg RT lain. 

 

 



Menurut Pedum: 
20 KG/RTS/BULAN 
 

FACTS: 

 Kurang dari 20 kg/RTS/bln karena jumlah real 
penerima raskin lebih banyak; 

 Metode yang dilakukan adalah “berbagi” dan/atau 
“bergilir”; 
◦ “berbagi” artinya dalam satu kali penebusan raskin, jumlah 

raskin dibagi antara RT; “Bergilir” artinya setiap RT tdk 
menerima raskin setiap kali ada distribusi tapi bergiliran 
diantara RTS. 

 

 



Menurut Pedum: 
Rp. 1.600/kg -- netto 

 

FACTS: 

 Harga tebus raskin umumnya lebih besar karena 
biaya transportasi dari TD ke TB dibebankan ke RT 
penerima; 
◦ Enrekang: Rp. 1.600 – Rp. 1.900 per KG 

◦ Jeneponto: Rp. 1.600 – Rp. 2.000 per LITER 

◦ Makassar: sesuai ketentuan 

 



Menurut Pedum: 
Raskin didistribusikan setiap bulan 

 

FACTS: 

 Di Kab. Enrekang dan Jeneponto tdk tiap bulan. Di 
level RTS ada yg hanya 3-4 kali saja (lihat soal 
„berbagi‟ dan „bergilir‟. Di Enrekang, SPA juga tdk 
dikirim tiap bulan) 

 Di Kota Makassar, lancar (11 kali, jatah Des ‟14 
belum didistribusikan) 



Menurut Pedum: 
“Layak untuk dikonsumsi” 

 

FACTS: 

 Kualitas raskin bervariasi, kadang baik, kadang 
jelek dan banyak kotoran: 
◦ Kab. Enrekang: susah utk mengembalikan karena akan 

menanggung biaya  angkut “bolak-balik” beras; 

◦ Kab. Jeneponto: “diterima saja”; 

◦ Kota Makassar: jika beras jelek, tim kelurahan akan 
menghubungi Tikor Kecamatan dan Kota untuk meminta 
penggantian beras. 



FAKTOR  PENDUKUNG UMUM: 

◦ Pemerintah beritikad utk mengentaskan kemiskinan rakyatnya 
(sesuai MDGs); 

◦ Pemerintah mendukung program ketahanan dan kedaulatan 
pangan nasional 

 

1. Penetapan RTS-PM 

Faktor Pendukung: 

 Tersedia data yg dikumpulkan secara periodik oleh BPS yg 
dapat digunakan sebagai basis data dalam penentuan RTS-
PM; 

 Pemda bersedia membantu dalam merevisi data RTS-PM; 



1. Penetapan RTS-PM 

 

Kendala: 

 Data yg digunakan untuk menetapkan RTS-PM raskin 2014 
cukup lama (hasil PPLS 2011), sehingga kurang akurat; 

 Dalam merevisi atau menambah RTS-PM, Tikor Propinsi tidak 
mempunyai juknis yg jelas sehingga Pemda Kab/Kota 
(terutama Kades/Kalur) “berkreasi” sendiri dalam merevisi 
atau menambah RTS-PM raskin. 



2. Distribusi Raskin 

Faktor Pendukung: 

 Bulog sudah berpengalaman dalam distribusi raskin; 

 Masyarakat tetap menginginkan beras sbg bahan pangan utama 
yang dibantu penyediaannya (tdk ingin diganti dg bahan pangan 
lain atau uang/e-money); 

 Pemda aktif membantu distribusi raskin. 

 

Kendala: 

 Kendala geografis dan cuaca bisa menjadi penghambat distribusi 
raskin sesuai pedoman; 

 Pemda masih belum membantu biaya transportasi raskin dari TD 
ke TB, sehingga RTS hrs menanggung biaya transportasi; 

 Pemda masih belum menyediakan dana APBD untuk 
menyediakan beras bagi RT miskin yang tidak terdaftar dalam 
DPM-1 (RT penerima raskin “resmi”)  



Usulan penggantian raskin dg e-money yg 
disediakan oleh pemerintah (spt BLT tapi dlm bentu 
e-money) bisa dlm bentuk 2 skenario: 

1. Harga beras yg dibeli di toko/pasar sepenuhnya dibayar 
melalui e-money; 

2. Selisih harga beras dibayar secara tunai oleh RT waktu 
membeli beras (nilai yg dibayar pemerintah dibayar via e-
money). 

 

Kerepotan pada skenario 2 jauh lebih besar daripada 
skenario 1 yg akan dijelaskan berikut ini: 



Kerugian raskin diganti e-money: 

 Aspek Teknis: 
◦ Kartu berisi e-money hrs dibuat dan didistribusikan 

terlebih dahulu kepada RTS-PM; 

◦ Alat pembaca kartu e-money hrs disediakan dan 
didistribusikan ke toko2 yg ditunjuk; 

◦ Perlu jaringan komunikasi digital yg andal masalah utk 
daerah perdesaan; 

◦ Alat pembaca e-money bisa rusak, jaringan komunikasi 
terganggu sehingga transaksi tdk bisa dilakukan. 



Kerugian raskin diganti e-money: 

 Aspek Ekonomis: 
◦ Biaya untuk pengadaan kartu dan alat 

◦ Biaya untuk memayar jasa jaringan komunikasi 

 

 Aspek Sosial: 
◦ Kartu berisi e-money lebih mudah berpindah tangan sehingga 

ketepatan sasaran menjadi semakin menuru; 

◦ Penggunaan e-money bisa utk membeli barang lain selain 
beras; 

◦ Masyarakat, apalagi masyarkat miskin, tdk terbiasa 
bertransaksi dg e-money.  Perlu waktu dan biaya sosialisasi; 

◦ Beras merupakan bahan pangan utama  blm makan jika blm 
makan nasi; 

◦ Bisa mengganggu program pengentasan kemiskinan dan 
ketahanan/kedaulatan pangan 



Keunggulan raskin diganti e-money: 
◦ Pemerintah tdk perlu repot2 mengadakan dan 

mendistribusikan beras  biayanya bisa dipakai untuk 
keperluan lain; 

◦ Meningkatkan bisnis secara umum, atau bisnis beras oleh 
swasta/pasar; 

◦ Cepat dan akurat dalam pelaporan penggunaan e-money. 



Penyediaan dan pendistribusian raskin seperti 
sekarang tetap dipertahankan dalam rangka 
membantu mengentaskan kemiskinan dan menjaga 
ketahanan/kedaulatan pangan. 

 

Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan 
program raskin (Penetapan RTS-PM) 
 Tim Koordinasi Pusat (TNP2K) hendaknya tidak hanya 

menggunakan data hasil PPLS yang dilakukan dalam 3 tahun 
(2008 dan 2011), tetapi juga menggabungkan dengan data 
lain yang berkaitan dengan penentuan keluarga miskin 
seperti data BKKBN  



Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan 
program raskin (Penetapan RTS-PM) 
 Tim Koordinasi Pusat (TNP2K) hendaknya tidak hanya 

menggunakan data hasil PPLS yang dilakukan dalam 3 tahun 
(2008 dan 2011), tetapi juga menggabungkan dengan data 
lain yang berkaitan dengan penentuan keluarga miskin 
seperti data BKKBN; 

 Revisi data RTS-PM hendaknya dilakukan setiap tahun, karena 
pada kenyataannya RTS-PM pada tahun ini (2014) masih 
sama dengan RTS-PM tahun 2013; 

 Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/kota, 
hendaknya lebih aktif dalam membantu memperbaharui data 
RTS-PM agar lebih sesuai dengan keadaan lapangan; 



Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan 
program raskin (Penetapan RTS-PM) 
 Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/kota, 

hendaknya menyusun Petunjuk Teknis yang berkaitan dengan 
distribus raskin terutama dalam mengganti atau menambah 
jumlah rumah tangga penerima raskin; 

 

Rekomendasi dalam Distribusi Raskin; 
 Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/kota, 

hendaknya menyediakan dana melalui APBD untuk 
menyediakan raskin bagi rumah tangga yang dianggap layak 
untuk mendapatkan raskin tetapi tidak terdapat dalam RTS-
PM raskin yang dikeluarkan oleh Tikor Pusat 



Rekomendasi dalam Distribusi Raskin; 
 Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/kota, 

hendaknya menyediakan dana melalui APBD untuk 
menyediakan raskin bagi rumah tangga yang dianggap layak 
untuk mendapatkan raskin tetapi tidak terdapat dalam RTS-
PM raskin yang dikeluarkan oleh Tikor Pusat; 

 Pemeritah Daerah juga disarakan menyediakan dana untuk 
membiayai transportasi raskin dari titik distribusi (TB), 
terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau 
(termasuk desa/kelurahan yang berada di kepulauan), dan 
tidak membebankan biaya transportasi raskin ini kepada 
RTS-PM yang memang sudah miskin; 

 Dalam hal monitoring dan evaluasi, sebaiknya pemerintah 
melibatkan fihak independen seperti Perguruan Tinggi atau 
LSM untuk melakukannya secara periodik 



Rekomendasi dalam Pelaporan Pelaksanaan Program 
Raskin; 

 
Periode pelaporan yang cukup panjang, triwulan untuk Tikor 
Kecamatan dan Kabupaten/Kota serta 6 bulan untuk Tikor 
Propinsi, dianggap bisa menjadi potensi ketidakberesan 
dalam pelaksanaan proram raskin dan memperlambat 
tindakan perbaikan/pencegahan yang dapat dilakukan jika 
terjadi penyimpangan. Disarankan, laporan dari Tim 
Pelaksana tingkat desa/kelurahan, Tikor Kecamatan, dan 
Tikor ke Tikor Propinsi dilakukan setiap bulan; sedangkan 
laporan dari Tikor Propinsi ke Tikor Pusat setiap triwulan 
 




