
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Masalah kemiskinan hingaa saat ini masih menjadi isu global, artinya kemiskinan 

tidak hanya menjadi masalah pokok di negara dunia ke tiga, tetapi masih menjadi 

persoalan di negara industri maju. Hampir disemua negara berkembang, hanya sebagian 

penduduknya yang hanya dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya mayoritas 

penduduk hidup miskin. 

Kemiskinan merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dielakkan oleh 

masyarakat. Selain dirasakan langsung oleh orang miskin, kemiskinan juga berakibat buruk 

bagi kehidupan umat manusia. Hal ini karena mata rantai kemiskinan adalah timbulnya 

masalah lain, seperti pengangguran, kelaparan, dan kebodohan. Oleh karena itu, untuk 

mengurangi masalah tersebut tidak sedikit masyarakat yang menyelesaikan dengan cara 

yang bertolak dengan norma yang berlaku, yaitu dengan cara tindak kriminalitas. 

Gejolak dan masalah sosial yang dialami bangsa ini telah memengaruhi berbagai 

aspek kehidupan, satu diantaranya taraf kesejahteraan masyarakat. Naiknya beberapa 

bahan pokok yang vital bagi masyarakat telah menyeret pada kemiskinan, bahkan dibawah 

garis kemiskinan. Selain itu tingkat inflasi di negeri ini memeaksa para pemilik perusahaan 

untuk melakukan PHK, dengan demikian tingkat pengangguran semakin merajalela. Tidak 

hanya itu, pembangunan perekonomian yang hanya berpihak pada para pemilik modal 

besar semakin menggerus masyarakat kecil sehingga mereka kalah bersaing dan semakin 

memperlebar jurang kemiskinan, dengan demikian yang kaya semakin kaya dan yang 

miskin semakin miskin. 
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Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya kemiskinan 

merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia ini.  

Meskipun dalam tingkatan yang berbeda tidak ada satupun negara dijagat raya ini yang 

kebal dari kemiskinan.  Kemiskinan tanpa batasan wilayah, sejarah dan individu telah 

menjadi sebuah momok menakutkan, namun telah terjadi dihadapan kita. Kemiskinan 

menggambarkan adanya kelangkaan materi atau barang-barang yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kemiskinan dalam arti 

ini dipahami sebagai situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-

barang yang bersifat kebutuhan besar.
1
  

Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah hidup 

bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab 

yaitu faqru  yang menurut bahasa memiliki makna ihtiyaj (membutuhkan) dan orang yang 

membutuhkan disebut dengan faqir. Sedangkan menurut Istilah syara’, faqir bermakna 

sebagai orang yang membutuhkan dan lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-

apa.
2
    

Menurut Soerjono Soekanto kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana 

seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 

kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam 

kelompok tersebut.
3
    

Kemisikinan juga dapat dikatakan adanya kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, 

termasuk keterkucilan sosial (Social Exclusion), ketergantungan dan ketidakmampuan 

untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi 
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kelangkaan pelayanan sosial dan rendahnya aksesbilitas lembaga-lembaga pelayanan 

sosial, seperti lembaga pendidikan, kesehatan dan informasi.
4
 Dengan demikian 

kemiskinan pada hakikatnya menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan 

yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup 

maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial 

kepada warganya.  

Adapun kemiskinan yang bersifat masal dan parah pada umumnya yakni terdapat 

di negara berkembang. Namun, terdapat bukti bahwa kemiskinan juga hadir di negara 

maju. Di negara-negara berkembang kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. 

Misalnya akibat sistem ekonomi yang tidak adil, merajalelanya KKN (Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme), adanya diskriminasi sosial atau tidak adanya jaminan sosial. Kemiskinan juga 

disebabkan oleh banyak faktor, jarang sekali kemiskinan yang hanya disebabkan oleh 

faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang 

saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, 

tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan 

kerja, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial (pensiun, 

kesehatan, kematian), atau hidup dilokasi terpencil dengan sumberdaya alam infrastruktur 

yang terbatas. 

Berbagai macam program dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, baik 

yang berupa material maupun non material. Salah satu program bantuan yang di canangkan 

pemerintah yang masih berjalan hingga saat ini adalah beras miskin (Raskin). Mengingat 

tingginya angka jumlah penduduk miskin dan diperparah oleh sulitnya penduduk miskin 

akan akses terhadap pangan karena rendahnya daya beli sebagai akibat krisis. Tingginya 
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harga BBM yang naik berimplikasi pada harga bahan pokok yang melonjak tinggi terutama 

beras, dengan demikian daya beli masyarakat miskin rendah karena mengingat harga yang 

tidak terjangkau. Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik 

terhadap pangan dalam hal harga dan kesediaan. Beras miskin (Raskin) diberikan dengan 

harga yang sangat murah kepada masyarakat miskin, sehingga dapat mengurangi beban 

kebutuhan penerima Beras Miskin (Raskin), dengan jumlah yang sudah ditentukan dan 

diberikan satu kali per bulan. 

Program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah program Raskin 

adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu 

mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara 

horizontal semua kementrian atau lembaga yang terkait memberikan kontribusi sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan 

program, sedangkan pelaksanaanya sangat tergantung pada pemerintah daerah. Oleh 

karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program 

Raskin. 

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk 

mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi 

pangan bagi masyarakat melalui Organisasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 

program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu 

membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin 

(RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu 

subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi 

program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan demikian rumah 



 

 

tangga sasaran program ini tidak hanya rumah tangga miskin, tetapi meliputi rumah tangga 

rentan atau hampir miskin.
5
 

Dalam pelaksanaannya selama 16 tahun pemerintah telah mengambil berbagai 

kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang. Misalnya 

penyesuaian Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah 

beras setiap RTS dan penyesuaian harga Tebus Raskin di Titik Distribusi dari Rp 1.000,-

/kg menjadi 1600,-/kg. Kebijakan lain telah diambil pemerintah pada beberapa tahun 

terakhir adalah penyaluran raskin untuk mengatasi kenaikan harga akibat musim paceklik 

dan meningkatnya permintaan beras pada hari-hari besar. Untuk keperluan ini pemerintah 

telah menyalurkan Raskin lebih dari 12 kali dalam satu tahun. Bahkan pada tahun 2013 

pemerintah telah menyalurkan raskin sampai Raskin ke-15, sebagai kompensasi kenaikan 

harga BBM. Pada awal tahun 2014 dilakukan percepatan penyaluran Raskin bulan 

November-Desember ke bulan Februari-Maret dampak bencana alam yang melanda 

hampir sejumlah wilayah Indonesia pada awal tahun 2014. 

Keberhasilan program Raskin ditentukan mulai dari perencanaan, penganggaran, 

penyediaan, penyaluran, mentoring dan evaluasi. Pengawasan dan penanganan pengaduan 

oleh kementrian atau lembaga terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Raskin Pusat. 

Pelaksanaan penyaluran Raskin oleh perum BULOG sampai Titik Distribusi di seluruh 

Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam penyaluran 

Raskin dari Titik Distribusi Sampai kepada Rumah Tangga Sasaran. Dukungan yang 

diperlukan pemerintah minimal pengalokasian APBD untuk angkutan beras dari Titik 

Distribusi sampai ke RTS. Tetapi bagi pemerintah daerah yang mampu dapat mengambil 

                                                             
5 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik indonesia. Pedoman Umum Penyaluran 

Raskin 2015 



 

 

kebijakan untuk melakukan pengembangan Program Raskin yang meliputi Raskin daerah 

untuk menambah Jumlah RTS, Subsidi Harga Tebus Raskin (HTR), Pemberdayaan 

Masyarakat melalui Padat Karya Raskin (PKR) atau “Raskin For Work”, penyaluran 

Raskin Melalui Warung Desa dan Pokmaskin.
6
 

Pada awal 2014, KPK menyampaikan hasil kajiannya terhadap Program Raskin 

dan memberikan sejumlah Rekomendasi agar pelaksana penyaluran Raskin ini dapat 

memenuhi target 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu 

dan Tepat Administrasi).
7
 Program RASKIN memang tidak mampu menghilangkan 

kemiskinan. Karena program tersebut tidak dirancang untuk merespon apalagi mencabut 

“akar” kemiskinan. Melainkan, sekedar mengurangi kerentanan dan kesengsaraan. Guna 

mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dalam pelaksanaannya, menurut Edi 

Suharto :  

“Strategi ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain, seperti penyediaan 

pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan secara terintegrasi dengan pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi serta apabila pentargetan (targeting), manajemen, 

monitoring, evaluasi dan pendampingannya dilakukan dengan baik, maka program-

program tersebut secara bertahap bisa meningkatkan keberdayaan kelompok-

kelompok lemah”. 
8
 

 

Salah satu desa yang mendapatkan distribusi Raskin yaitu Desa Cisewu, Cisewu 

merupakan sebuah kota kecamatan yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Garut yang 

berejarak kira-kira 100 KM dari Kota Garut (ke arah barat daya) atau sekitar 100 KM dari 

Kota Bandung (ke arah selatan/via Pangalengan. Cisewu terkenal dengan alamnya yang 

subur, sejuk dan indah. Perbukitan dan pesawahan mendominasi hampir 80% wilayahnya. 

Selain itu, Cisewu dilalui oleh banyak sungai besar dan kecil yang masih terjaga 
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kebersihannya yang banyak dijadikan irigasi untuk menunjang usaha pertanian, seperti 

Cilaki, Cikawung, Cipicung, Citalaga, Cibodas dan Cilayu. 

Tetapi menjadi sebuah ironi yang besar ditengah-tengah semua peluang yang ada, 

diantara kesuburan alam yang dimiliki, baru sebagian kecil yang dimanfaatkan secara 

optimal. Maka tidak heran kita dapat dengan mudah menemui banyak warga Cisewu yang 

masih bergelut dengan kemiskinan, kesehatan yang buruk, dan pendidikan yang rendah. 

Hal ini terutama dialami oleh buruh-buruh tani dan pekerja serabutan, meskipun memang 

tidak nampak dan separah daerah perkotaan pada umumnya. 

Dengan digulirkanya program pemerintah melalui pengadaan beras yang 

diperuntukan bagi masyarakat miskin, untuk membantu masyarakat supaya terjangkauanya 

daya beli terhadap kebutuhan pokok tersebut, akan tetapi terkadang pelaksanaan program 

tersebut masih terdapat desa-desa yang tidak sesuai dengan standar oprasional program. 

Dari itulah selaku peneliti merasa ingin menelisik lebih jauh berkaitan dengan hal-hal yang 

menarik terutama pada   realisasi pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan standar 

oprasional seperti:
9
 

a. Dilapangan masih terjadi kekuarangan pada pendistribusian sebab Kuota yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin didesa 

tersebut.  

b. Adanya penyelewengan penjualan dimana yang seharusnya dijual terhadap masyarakat 

miskin masih ada oknum yang berani menjual kepihak lain, sehingga terjadi beberapa 

kasus kepala desa atau satker yang terjerat dengan masalah hukum. 

c. Lemahnya Sumber daya pengelola (SATKER). 

d. Dalam Pendistribusian raskin masih ada yang tidak memenuhi sasaran. 
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e. Harga standar beras raskin yang ditentukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan 

penjualan dilapangan. 

f. Pengiriman raskin dari tingkat kabupaten terkadang terhambat oleh kondisi alam 

(longsor). 

g. Kualitas beras yang dikirimkan dari perum BULOG ke tingkat desa  kurang baik. 

Proses penyaluran yang kurang efektif menyebabkan program ini menuai 

permasalahan di dalam masyarakat. Berangkat dari realitas diatas, penulis ingin meneliti 

lebih jauh tentang adanya pendistribusian RASKIN yang dilaksanakan di Desa Cisewu, 

serta apakah penyaluran bantuan RASKIN tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: “Efektivitas Penyaluran Bantuan Beras Miskin” (Studi Kasus 

Di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut)”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dilapangan masih terjadi kekuarangan pada pendistribusian sebab kuota yang 

dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan jumlah masyarakat miskin didesa 

tersebut dan di dalam pendistribusian raskin masih ada yang tidak memenuhi sasaran. 

2. Adanya penyelewengan penjualan dimana yang seharusnya dijual terhadap masyarakat 

miskin masih ada oknum yang berani menjual kepihak lain, sehingga terjadi beberapa 

kasus kepala desa atau satker yang terjerat dengan masalah hukum. 

3. Lemahnya Sumber daya pengelola (satker). 



 

 

4. Harga standar beras raskin yang ditentukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan 

penjualan dilapangan dan Kualitas beras yang dikirimkan dari perum BULOG ke 

tingkat desa  kurang baik. 

5. Pengiriman raskin dari tingkat kabupaten terkadang terhambat oleh kondisi alam 

(longsor). 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berangkat dari identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme Raskin di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut? 

2. Bagaimana distribusi Raskin tepat  sasaran di masyarakat atau tidak ? 

3. Bagaimana keberhasilan yang dicapai dari program raskin di Desa Cisewu Kecamatan 

Cisewu Kabupaten Garut ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui mekanisme Raskin di Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten 

Garut 

2. Untuk mengatahui distribusi Raskin sesuai  sasaran di masyarakat atau tidak. 

3. Untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai dari program raskin de Desa Cisewu 

Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut. 

 



 

 

1.5.  Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun 

praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya: 

1. Kegunaan akademis (Teoritis) 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta 

memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan 

kemiskinan dan cara mengatasi kemiskinan tersebut dengan cara pendistribusian Raskin.  

2. Kegunaan praktis 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan alternatif bagi 

pemerintah dalam mekanime dan pelaksanakan program beras miskin (Raskin), sehingga 

dapat menjadi monitor bagi pelaksanaa program ini selanjutnya. Dengan mengangkat 

penelitian ini kelurahan Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut dapat 

melaksanakan pendistribusian bantuan raskin dengan efektif dan adil sehingga tidak 

adanya konflik atau kesenjangan sosial. 

 

1.6.  Kerangka Pemikiran 

Kemiskinan telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Kemiskinan telah membuat 

jutaan anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, menghadapi 

kesulitan membiyayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, 

kurangnya akses  kepelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan 

sosial, dan perlindungan terhadap keluarga. Kemiskinan juga menyebabkan jutaan rakyat 

memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan secara terbatas. 



 

 

Kemiskinan adalah sebagai bentuk ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam 

standar hidup tertentu, yang mengacu pada konsep miskin relatif yang melakukan analisis 

perbandingan dinegara-negara kaya ataupun miskin. Konsep absolut dari kemiskinan 

adanya wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak. 

Kemiksinan juga dapat dikatakan sebagai kondisi kehilangan (deprivation) sumber-sumber 

pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan 

serta hidup serba kekurangan. 
10

 

Oman Sukmana mengatakan bahwa : 

“Setiap gerakan, baik gerakan bersifat religius pasif ataupun revolusioner yang 

mengorganisasikan dan memberikan harapan bagi orang miskin dan secara efektif 

mempromosikan solidaritas dan perasaan identitas yang sama dengan kelompok 

masyarakat  yang lebih luas dapat menghancurkan sifat-sifat utama yang merupakan ciri 

orang-orang dari budaya kemiskinan.”
11

  

 

Budaya kemiskinan ialah berisikan pemecahan problema hidup mereka, yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
12

  Salah satu bentuk kepedualian 

pemerintah yaitu melalui bantuan pendistribusian Raskin ke setiap daerah. Program Beras 

untuk Rakyat Miskin (Raskin) adalah program dari pemerintah untuk mengurangi beban 

pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan 

ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah 

maksimal 15 kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp.1600,00 \ 

kg di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab 

dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di kelurahan dipegang oleh 

Perum Bulog. 
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Program Raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya dari Pemerintah untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin 

melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. 

Tujuan program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka 

akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya 

peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga 

penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan dan 

mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebangian 

kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
13

 

Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang telah 

terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah desa/kelurahan dengan 

harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan 

keluarga miskin. 

Pelaksanaan distribusi Raskin merupakan tanggung jawab dua lembaga, yakni 

Bulog dan pemerintah daerah (pemda). Bulog bertanggung jawab terhadap penyaluran 

beras hingga titik distribusi, sedangkan pemda bertangung jawab terhadap penyaluran 

beras dari titik distribusi hingga rumah tangga sasaran. Selama ini Bulog telah 

melaksanakan tugasnya dengan relatif baik dan sesuai aturan pelaksanaan. Namun 

demikian, penilaian keberhasilan program tidak dapat dilakukan secara parsial, karena 

Raskin merupakan sebuah kesatuan program untuk menyampaikan beras bersubsidi kepada 

rumah tangga miskin. Berdasarkan hasil Tinjauan lapangan dan studi lapangan, 
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permasalahan pelaksanaan Raskin banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga 

penerima. 

Menurut pemantauan di lapangan, beberapa masalah dalam penyaluran program 

raskin.
14

 Pertama, mengenai salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau 

dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata (banyak juga yang) jatuh pada kelompok 

masyarakat lain (keluarga sejahtera). Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh human 

error, di mana para petugas lapangan justru membagi-bagikan kupon raskin pada keluarga 

dekat atau teman kerabatnya. Bahkan tidak sedikit keluarga sejahtera yang "menagih jatah" 

beras murah tersebut. 

Kedua, jumlah beras yang dibagikan sering tidak sesuai dengan apa yang telah 

diprogramkan. Jumlah raskin yang dijual kepada masyarakat (miskin) sudah pasti 

berkurang karena pembagian beras, sering tidak diukur dalam bentuk kilogram (sesuai 

dengan program) tetapi dalam liter, sehingga kuantitas beras yang diterima tak sesuai 

dengan apa yang telah diprogramkan. Kekurangan jumlah itu juga terjadi karena petugas 

lapangan berusaha untuk bertindak adil dengan membagikan raskin kepada (hampir) 

seluruh warga termasuk yang tidak menerima kupon. 

Permasalahan ketiga, berhubungan dengan masalah sebelumnya, yakni disebabkan 

kesalahan data jumlah keluarga miskin. Hal ini terjadi akibat masih buruknya koordinasi 

antara birokrasi baik dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, atau kelurahan. 

Akibatnya, kuantitas (jumlah) keluarga miskin yang didata bisa lebih besar atau lebih 

sedikit dari yang sebenarnya, sehingga Raskin yang dibagikan akan berdampak pada 

kekurangan atau (bahkan) kelebihan jatah. 

                                                             
14 Tatan (Staf Kepengurusan Desa Ciewu), Hasil Wawancara: Cisewu 14 Maret 2016 



 

 

Keempat, harga yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Naiknya harga raskin 

yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para 

petugas untuk menjawab ketidaktersediaan dana untuk pengangkutan (distribusi beras atau 

biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain-lain. Akibatnya, biaya ini 

dibebankan kepada warga, sehingga tidak heran kalau harga awal berbeda dengan harga di 

lapangan. 

Ke lima pengiriman raskin dari tingkat kabupaten terkadang terhambat oleh kondisi 

alam. Cisewu termasuk desa yang berada di pegunungan, akses kendaraan tidak bisa 

dengan mudah dapat melewati kawasan desa Cisewu. Faktor bencana alam seperti longsor, 

terputusnya jalan raya, dan pohon tumbang dapat menghambat pengiriman Raskin, maka 

pengiriman tidak tepat waktu karena adanya penundaan akibat akses jalanan yang tidak 

memadai. Tidak hanya itu kualitas beras yang dikirimkan dari perum BULOG ke tingkat 

desa  kurang baik artinya beras yang akan didistribusikan kadangkala bau dan warnanya 

kurang putih 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 


