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Perum BULOG 



1. Ketahanan pangan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, salah satunya adalah 

dengan meratifikasi Millenium Development Goals (MDGs). 

2. Implementasi kebijakan Pro Poor 

a. Kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang equitable dan sustainable 

yaitu yang berkeadilan dan berkelanjutan 

b. Kebijakan pertumbuhan dan penanggulangan kemiskinan mengandung pengertian 

berkesinambangan 

c. Program penanggulangan kemiskinan dan kelaparan ini dilakukan secara tepat 

sasaran dan tepat program.  Pola kebijakan yang dijalankan adalah gabungan antara 

top down dan bottom up. 

 Langkah konkrit dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang 

Ketahanan Pangan 

LATAR BELAKANG 



Ada 4 (empat) aspek penting yang harus dipenuhi : 

1. Ketersediaan bahan pangan / availiability;  

2. Keterjangkauan / accessibility ; 

3. Keamanan / security;  

4. Keberlanjutan / sustainability. 

 

Konsep Ketahanan Pangan 



1. Kedaulatan Pangan    

a. Hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak 

atas Pangan bagi rakyat  

b. Memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi 

sumber daya local,  

2. Kemandirian Pangan   

Kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri 

yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan 

dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara 

bermartabat.  

3.  Keamanan Pangan    

a. Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, 

kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia  

b. Tidak  bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk 

dikonsumsi. 

 

Cakupan Ketahanan Pangan 



Terdapat 4 (empat) golongan penduduk berdasarkan tingkat ekonomi 

yaitu: 

1. Penduduk miskin dengan jumlah sekitar 29 juta 

2. Penduduk rentan dengan jumlah penduduk sekitar 70 juta 

3. Penduduk menengah dengan jumlah penduduk sekitar 100 juta 

4. Penduduk atas dengan jumlah penduduk sekitar 50 juta. 

 

Kondisi Penduduk Indonesia 



Tingkat Kemiskinan di Indonesia 



UNTUK MENGATASI MASALAH KEMISKINAN 
PEMERINTAH MENERAPKAN 



a. Penduduk di Indonesia 95%  mengkonsumsi beras sebagai pangan utama,  

b. Kebutuhan konsumsi beras rata – rata per hari penduduk Indonesia 

mencapai 0,31 kg  atau setara dengan 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011)  

angka yang sangat tinggi  hampir dua kali lipatnya rata – rata penduduk  

dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun.  

c. Sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan pada bulan Maret  Tahun  

2013 tercatat sebesar 73,52% 

d. Data jumlah penduduk Indonesia awal Juni 2014 menunjukkan angka 

252.124.458 jiwa, artinya jumlah kebutuhan beras bangsa Indonesia setiap 

tahun mencapai 28.666.550,88 ton 

Urgensi Program Raskin 



a. Stabilisasi harga beras di pasaran.  

b. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga 

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

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

mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.  

d. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), dan ekonomi 

(harga jual yang terjangkau) kepada RTS.  

e. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.  

f. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah  

 

Manfaat Program Raskin 



1. Bagaimana kondisi Raskin terkini dilihat dari aspek  :  

a. Penetapan RTS,  

b. Pendistribusian Raskin dan  

c. Peran  Pemerintah Daerah dalam Program Raskin  

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dan mendukung keberhasilan 

dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Raskin dalam penetapan 

RTS, pendistribusian , dan peran Pemerintah  Daerah dalam Program Raskin ? 

3. Bagaimanakah keuntungan dan kerugian perubahan pola Raskin dalam bentuk 

bantuan barang menjadi bantuan tunai dengan menggunakan sistem e-money ? 

4. Bagaimana langkah-langkah strategis untuk memperkuat Program Raskin 

dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan ? 

 

RUMUSAN PERMASALAHAN 



1. Memperoleh gambaran mengenai kondisi terkini  mengenai proses penetapan RTS,  

pendistribusian, dan peran pemerintah daerah dalam program Raskin.  

2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dan mendukung keberhasilan  

program  raskin dalam penetapan RTS, pendistribusian , dan peran Pemda dalam 

Program Raskin. 

3. Mengkaji manfaat dan kerugian perubahan Raskin dari distribusi beras kepada RTS 

menjadi sistem bantuan tunai melalui e-money. 

4. Merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pelaksanaan  Program 

Raskin dalam rangka mewujudkan kedaulatan Pangan sebagaimana diamanatkan 

dalam UUD Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.  

 

TUJUAN KAJIAN 



Implementasi Model Perbaikan Raskin  

Analisis SWOT 

Model Perbaikan Raskin ke depan   

Focus Group Disscussion 

Analisis 6 Tepat Masukan Strategis 

Review Dokumenter Hasil Kajian Raskin  

Analisis Deskriptif Kualitatif Studi Dokumenter 

METODE KAJIAN 



Quick survey dilakukan atas 6 kab/ kota di  Jawa Tengah 

Diperoleh  Hasil  sebagai berikut : 

1. Ketepatan Pembayaran   100 % 

2. Ketepatan harga 93,67% dg rata-rata harga Rp 1.700 

3. Ketepatan waktu distribusi 100% 

4. Ketepatan jumlah 58,19 % dengan rata-rata terima 8,75 kg 

5. Ketepatan sasaran 87,67 % 

6. Ketepatan kualitas 90,5 % 

 

 

HASIL AWAL 



DESA MASIH MENGELUARKAN BIAYA TAMBAHAN, DAN 
SEBAGIAN BESAR DIBEBANKAN KEPADA RTS-PM 
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 Proporsi Pihak Desa/Kelurahan yang 
Memungut Biaya dari Penerima Raskin 

untuk Petugas yang Mengurus 
Pendistribusian Beras Raskin di tingkat 

Desa/Kelurahan 
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Rata-rata biaya 
pungut: Rp483,-/kg 
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Proporsi Desa di Luar Jawa yang Membayar 
Biaya Transportasi Raskin (N=160)
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Diantar	langsung	ke	rumah	

Rumah	salah	satu	penduduk	

Rumah	Kelompok	Masyarakat	

LPD	

rumah	kepala	dusun/RT/RW	

rumah	kepala	desa/lurah	

Toko/warung	desa	

Kantor	desa/Kelurahan	

BANYAK KEPUTUSAN PEMBAGIAN RASKIN DIAMBIL DI 

TITIK BAGI 
• Titik bagi di dusun, RW atau RT 

 banyak diambil keputusan 

seperti bagi rata, pemotongan 

beras,  tambahan biaya dan lain-

lain, membuat variasi yang 

besar dalam penyaluran Raskin 

• Meski demikian, titik bagi di 

Dusun, RT atau RW dianggap 

menguntungkan bagi RTS-PM 

karena mengurangi biaya 

transportasi untuk pengambilan 

beras.  

• Bagi desa/kelurahan, sistem 

tersebut membebaskan mereka 

dari keharusan memiliki tempat 

penyimpanan yang besar untuk 

menyimpan Raskin yang datang 

serta menghindari terganggunya 

kegiatan pelayanan masyarakat 

Di mana Raskin dibagikan? 
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1. Distribusi dilakukan oleh Bulog ke titik distribusi   

a. Biaya distribusi sampai titik distribusi ditanggung oleh Perum Bulog 

b. Pembayaran yang lambat menyebabkan keterlambatan distribusi dan 

menyababkan ‘rapel’ 

2. Biaya transportasi dari TD ke TB ditanggung oleh Pemda dianggarkan dalam 

APBD.  

a. Temuan lapangan menunjukkan ada beberapa Pemda belum 

mengalokasikan anggaran  dalam APBD terkait Program Raskin 

b. Best practices  : Provinsi Bangka-Belitung menanggung semua. 

c. Ada yang ditanggung dengan  ADD desa,  

d. Sebagian besar ditanggung oleh RTS-PM 

3. Selain biaya transportasi raskin ke titik bagi, ditemukan juga komponen biaya 

lainnya: ongkos timbang, biaya jaga malam, biaya penyimpanan, dll 
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Isu Distribusi Raskin 



HASIL REVIEW KAJIAN PROGRAM RASKIN 



EVALUASI 36 PTN SE INDONESIA 

Hasil Kinerja Raskin Tahun 2003 

1. Indikator tepat sasaran mencapai 83,74%;  

2. Tepat Jumlah 59,74% (karena banyak daerah yang membagi rata 

jatah raskin untuk semua RTM;  

3. Tepat Waktu mencapai 64%;  

4. Tepat harga 45%  

5. Tepat pembayaran 57,9%. 



 

HASIL EVALUASI PROGRAM RASKIN DARI BERBAGAI SUMBER 

 
Indikator 

Keberhasila

n 

Pedoman Umum SMERU Susenas/WB TNP2K ( 2011) 

Tepat 

sasaran 

RTM ( Q1 & Q2) Sumbar : Tepat 

Jatim : Merata 

Sultra : Merata/ bergilir 

Q1 – Q2 : 53% 

Q3 – Q5 : 47 % 

Banyak Rumah Tangga tidak 

miskin juga menerima 

Tepat 

Jumlah 

10 – 20 kg Sumbar  : 10 kg 

Jatim   : 4 – 7 kg 

Sultra  : 4 – 10 kg 

4 kg  ( 2004, 2007, 

2010 ) 

Rata – rata 5,75 kg 

Semarang : 2,5 kg 

Deli Serdang : 8,9 kg 

Tepat harga 1.000 / 1.600 Sumbar : 1200 – 1.300 

Jatim   : 1.000 

Sultra  : 1.000 – 1.440 

1.160  ( 2004) 

1.225 ( 2005) 

1.253 ( 2006) 

Rata – rata : 2.122 

Deli serdang : 1.586 

Barito Kuala : 2.863 

Tepat waktu Setiap bulan Sumbar : setiap bulan 

Jatim : Setiap bulan 

Sultra : 1 – 5 bulan 

5 x setahun 1 – 4 bulan sekali 

 
 

 

 



HASIL EVALUASI KAJIAN SMERU  
TAHUN 2012 



1. KETIDAKTEPATAN PADA RTS-PM 

Pembelian Raskin berdasarkan kelompok RTM 

 2005 2006 2009 

Miskin/ Penerima BLT ( 2005-2006) 

 Membeli Raskin 

 Tidak Membeli 

 

62,9 

37,1 

 

83,3 

16,7 

 

90,0 

10,0 

Tidak Miskin/ Tidak menerima BLT 

 Membeli Raskin  

 Tidak membeli Raskin 

 

23,9 

76,1 

 

29,9 

70,1 

 

38,0 

62,0 

Membeli Raskin  

 Miskin/ penerima BLT 

 Tidak miskin/ tidak 

menerima BLT 

 

63,8 

36,2 

 

51,1 

48,9 

 

46,0 

54,0 

Sumber : SMERU, 



2. Ketidaktepatan Harga 

Hasil penelitian SMERU dari tahun 2002 sampai dengan 2010 menunjukkan rata – rata 

penerimaan beras tiap RTSPM adalah sebesar 7,76 kg, atau sekitar 51,7%. 

 

3. Ketidaktepatan Harga 

Perhitungan yang dilakukan oleh SMERU menunjukkan bahwa secara nasional 

terdapat rata – rata selisih harga sebesar 28% antara harga tebus yang ditetapkan 

pemerintah dengan harga beli Raskin di titik bagi 

 

4. Ketepatan Waktu, Ketepatan Administrasi dan Ketepatan 

Pembayaran, relatif tepat 100% 



STUDI WORLD BANK - DELLOITE 

3 hal utama yang harus mendapat perhatian yaitu : 

1. Peningkatan Manfaat yang diterima RTS 

2. Meningkatnya kapabilitas dan peran Bulog 

3. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam melayani RTS 

 

Dalam melakukan kajian Delloite mengelompokkan proses distribusi menjadi 4 

(empat)  proses utama : 

1. Pengadaan   

2. Penyimpanan  

3. Pendistribusian 

4. Pengembalian  

 

tabel skenario Delloite.docx
tabel skenario Delloite.docx
tabel skenario Delloite.docx


• Hasil penelitian yang dilakukan oleh Delloite, dari 4 (keempat) permasalahan 

utama diselesaikan dengan menggunakan 3 (tiga) skenario   

 



BAGI DAERAH PERKOTAAN  

Skenario yang dipilih adalah yang ketiga mendefinisikan ulang model 

pengiriman yaitu dengan cara mengimplementasikan sistem serupa Kartu 

Debit, atau e-money yang akan digunakan RTS  untuk membeli beras di 

toko ritel perkotaan dan daerah dengan infrastruktur ritel yang  tinggi. 

BAGI DAERAH PERDESAAN  

dilakukan perbaikan terhadap sistem yang sudah ada dan 

mengimplementasikan skenario kedua bagi daerah perdesaan 

menggunakan metode distribusi alternatif Untuk pengiriman last Mile, 

putsourcing manajemen kualitas dan transportasi dan mengoptimalkan 

jaringan distribusi. 

 

Kesimpulan Penelitian 



Permasalahan yang dihadapi 

1. Penentuan/Penetapan  RTSPM 

2. Perbedaan Harga Raskin di Titik Bagi 

3. Kualitas dan kuantitas Raskin 

4. Ketepatan Administrasi dan Ketepatan Pembayaran sudah mencapai 

100%, 

 

Hasil FGD 



 

ANALISIS  SWOT 

ANALISIS  SWOT RASKIN.docx


1. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam up dating data, dengan melibatkan 

perempuan melalui rapat PKK, Dasa Wisma karena ibu rumah tangga biasanya 

yang lebih merasakan dampak kemiskinan dan memahami kondisi kemiskian 

di lingkungan sekitarnya. 

2. Batas antara miskin, hampir miskin dan rentan miskin sangat tipis karena  

kondisi lapangan kemiskinan sifatnya dinamis. Selama ini perubahan data 

kemiskinan yang akan direvisi harus dikirimkan melalui TNP2K sehingga 

memerlukan waktu yang relatif lama dan prosedur birokrasi yang relatif 

panjang sebelum perubahan data. Oleh karena  itu diusulkan agar perubahan 

data RTS PM cukup berada pada TKPKD masing – masing kabupaten/ kota. 

 



3. Penggunaan banyak kartu yang berbeda sering sekali 

membingungkan RTSPM atau bahkan sering sekali ada kartu yang 

hilang,  diusulkan adanya kartu terpadu bagi RTSPM yang merupakan 

gabungan dari KIS, KIP dan KPS. Untuk memudahkan data, diusulkan 

memanfaatkan data mentah dari e – KTP dengan barcode tertentu 

sebagai bentuk verifikasi. 

4. Permasalahan pangan bukan hanya pada bahan pokok ( beras ) saja 

namun juga lauk dan sayur, selama ini RTSPM banyak yang menjual 

sebagian berasnya karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

makanan pendamping.  

5. Memberikan masukan atau support bagi daerah untuk menetapkan 

dana pendamping bagi distribusi beras dari titik distribusi ke titik 

bagi sehingga mampu menjaga ketepatan harga sampai titik bagi. 



1. Kondisi Raskin saat ini masih belum dapat menjamin tercapainya indikator 6 T. Permasalahan 

paling penting mengenai data RTS PM, sebagai starting point dalam ketepatan sasaran dan 

ketepatan jumlah. Apabila penetapan RTS PM sudah sesuai dengan yang seharusnya maka 

ketepatan sasaran dan ketepatan jumlah bisa terpenuhi. Permasalahan lain yang belum mencapai 

tepat adalah ketepatan harga, kondisi ini diakibatkan oleh Perum Bulog yang hanya mengirimkan 

sampai titik distribusi di desa/kelurahan sementara di daerah banyak wilayah yang jauh dari 

kantor desa dan kelurahan sehingga harus menambah ongkos angkut untuk mencapainya. 

Sebagian Pemda sudah menetapkan ongkos angkut dalam APBD namun belum mampu 

mengakomodasi  semua kebutuhan operasional. 

2. Masih terdapat banyak kendala dalam penetapan RTS PM khususnya karena kondisi empiris RTS 

PM sangat dinamis, permasalahan yang timbul karena perubahan harus dilakukan melalui TNP2K  

sehingga menyebabkan prosedur yang panjang dan membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Sebagian Pemda telah berperan besar dalam mendukung Raskin ini dengan mengeluarkan 

Raskinda untuk mengcover RTM yang tidak masuk dalam RTSPM. Kabupaten/ Kota yang 

menetapkan Raskinda, ketepatan sasaran dan ketepatan jumlah cenderung akan dapat  tercapai 

100%   

 

 

KESIMPULAN 



3. Pemerintah Daerah harus menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang 

didalamnya mengemanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan 

bertanggungjawab atas ketersdiaan pangan di daerahnya, khususnya dalam upaya 

memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan di daerahnya. Salah satu wujud peran 

dan tanggungjawab pemerintah daerah tersebut, dapat mengeluarkan suatu 

kebijakan daerah, baik berupa peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah 

yang mengatur mengenai kebijakan pangan salah satu diantaranya melalui 

program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dengan cara mengalokasikan 

penyediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk 

menunjang operasional raskin tersebut. 

 



4. Bantuan program raskin dengan menggunakan sistem tunai 

e-money belum bisa  diterapkan/dilaksanakan  dengan 

pertimbangan /alasan : 

a. Rawan konflik dilapangan ;  

b. Peruntukannya tidak akan sesuai dengan sasaran ;  

c. Memudahkan adanya penyelewengan /penyimpangan ;  

d. Untuk masyarakat di perkotaan yang kesulitan 

memperoleh makanan pokok substitusi justru akan 

menyebabkan keberlanjutan pangan terganggu. 

 



1. Melakukan  penyesuaian terhadap  indikator atau kreteria  kemiskinan yang menjadi 

dasar penentuan  Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat ( RTS PM)  agar  lebih dapat 

mengakomodasi sesuai dengan kondisi empiris dilapangan, salah satu daerah yang 

secara rinci dan detail telah menambah dan menyesuaikan indikator kemiskinan 

disesuaikan dengan kondisi daerah diantaranya Pemerintah Kota Surakarta; 

2. Melakukan perubahan terhadap model verifikasi data Rumah Tangga Sasaran Penerima 

Manfaat ( RTS PM),  hal ini perlu dilakukan karena adanya  perubahan kondisi empiris 

Rumah Tangga Manfaat  yang relatif sangat dinamis, sehingga mekanisme penggantian 

atau perubahan tidak perlu berada pada  Tim Nasional Percepatan Penaggulangan 

Kemiskinan, tetapi cukup  memberikan kewenangan kepada Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) di kabupaten/ kota;   

 

REKOMENDASI 



3. Melakukan penyempurnaan pedoman umum pelaksanaan Program Beras Untuk 

Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) dengan mengakomodir  aspek pelibatan petani 

dalam kegiatan pengadaan beras Perum Bulog dan merumuskan  ketentuan secara 

tegas terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka dapat memberikan dana 

pendamping bagi biaya distribusi dari titik distribusi ke titik bagi  dan biaya 

opreasional lainnya, sehingga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah  untuk 

mengalokasikan penyediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) di daerahnya; dalam mengimplementasikan dilapangan; serta 

mempertegas dan memperjelas pola penyaluran raskin melalui kelompok 

masyarakat, warung desa dan padat karya baik dari aspek  regulasi, teknis dan 

mekanisme penyalurannya,sehingga memberikan kepastian dan kemudahan 

 



4. Melakukan penyempurnaan pedoman umum pelaksanaan Program Beras Untuk 

Rumah Tangga Miskin ( Raskin ) dengan memberikan materi muatan sebagai 

panduan teknis yang harus dilaksanakan mengenai  tata cara dan tahapan 

penyusunan  pedoman pelaksanaan raskin di daerah,  dengan tetap memperhatikan 

kondisi lokal masing-masing daerahnya; 

5. Memberikan kembali penghargaan berupa Raskin Award kepada pemerintah daerah 

yang memiliki komitmen yang besar terhadap pelaksanaan program Beras Untuk 

Rumah Tangga Miskin (Raskin), dengan menggunakan parameter/standart penilaian 

yang jelas, sehingga dapat mendorong pemerintah daerah dalam mendukung 

keberhasilan program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) di daerahnya;     

6. Melakukan pemberdayaan kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat dalam 

mengelola program beras untuk rumah tangga miskin secara mandiri sesuai dengan 

kewenangannya,  melalui pola penyaluran  dengan model  kelompok masyarakat; 



7. Mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pangan lestari melalui 

warung hidup dan ternak serta memberikan sosialisasi tentang penganekaragaman 

pangan utama; 

8. Melakukan pemberdayaan masyarakat secara bersama – sama tanpa membedakan 

Rumah Tangga Manfaat (RTM) maupun bukan, sehingga akan mendorong 

kemandirian  Rumah Tangga Manfaat (RTM)  yang semula berada pada kelompok 

kluster 1 menuju ke kelompok  kluster 2 dan 3; 

9. Mendesain sistem kartu terpadu yang mencakup Kartu Perlindungan Sosial (KPS), 

Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan menggunakan 

basis data e- KTP; 

 



10. Pemberian atau penggunaan  sistem e- money dalam program Beras Untuk Rumah 

Tangga Miskin (Raskin), tidak dapat  diterapkan atau dilakukan   dikarenakan 

bahwa sebenarnya tujuan program  beras untuk rumah tangga miskin, dapat  

menjamin ketersediaan bahan pangan pada Rumah Tangga Sasaran (RTS), dengan 

menggunakan sistem e - money justru akan menyebabkan dana penggantian 

tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. 

11. Meningkatkan pengawasan  kepada pelaksana program Raskin dengan melibatkan 

peran serta masyarakat atau kelembagaan tingkat desa / kelurahan dalam 

penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi;  

12. Melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif 

dalam penyaluran Raskin dan Raskinda atau ikut mendorong dan menumbuhkan 

kesadaran masyarakat terlibat langsung dalam pemberian RASKINMAS melalui 

mekanisme Zakat Infaq dan Shodaqoh; 

 



TERIMA KASIH 


