
 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan adalah persoalan mendasar yang menyentuh secara 

langsung terhadap kelangsungan hidup manusia. Kemiskinan selalu diartikan 

sebagai kekurangan untuk memenuhi hidup secara baik, seperti kekurangan 

pangan, kekurangan pakaian, dan lain sebagainya. Dalam kurun waktu 

beberapa tahun terakhir, persoalan kemiskinan dan beberapa program 

pemerintah untuk mengatasinya menjadi perhatian bagi beberapa peneliti.  

Berdasarkan SKB Mendagri dan Dirut Perum Bulog No 25 tahun 2003 pasal 1 

ayat 3 tentang Beras Miskin, Keluarga miskin adalah masyarakat yang telah 

ditetapkan sebagai penerima manfaat sesuai dengan Musyawarah 

Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat 

setempat. 

Problematika kemiskinan di Indonesia memang tidak pernah tuntas, 

banyak kegiatan-kegiatan dan program-program dari pemerintah dilaksanakan 

ternyata masih belum menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi 

kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 

tahun 2014 hingga 2015 tingkat kemiskinan di Indonesia adalah, tahun 2014 

jumlah masyarakat miskin di Indonesia 27,73 juta jiwa atau 10,96%. Dan pada 

tahun 2015 masyarakat miskin mencapai 28,51 juta atau 11,13%.  

Data ini membuktikan bahwa kegiatan atau tindakan yang dilakukan 

dan diimplementasikan oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan dalam 
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mengatasi kemiskinan belum memberikan hasil yang lebih baik. Realita ini 

menjelaskan bahwa program-program kemiskinan yang dilaksanakan di 

Indonesia belum memberikan perubahan yang maksimal terhadap penurunan 

angka kemiskinan. 

Kemiskinan dan pengangguran yang meluas sangat mudah ditemukan 

di negara-negara yang telah dianggap keberhasilan membangun ekonomi, 

tekhnologi dan industri. Ini berarti disintegrasi antara pembangunan ekonomi 

dan pembangunan sosial telah terjadi, sehingga golongan mayoritas masyarakat 

bawah disuatu negara sering menjadi sasaran dari pilihan kebijakan 

pembangunan ekonomi tersebut. Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya 

mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras 

sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011), bahkan sebelumnya mencapai 139,15 

Kg/jiwa/tahun. 

Meskipun secara normative, masalah-masalah kemiskinan, kesehatan, 

pengangguran, keadilan sosial telah termuat dalam naskah-naskah perencanaan 

pembangunan nasional, implementasinya masih jauh dari kata memuaskan. 

Karena itu konsepsi pembangunan sosial dalam konteks pembangunan nasional 

Indonesia, memberikan kerangka bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan 

aspek-aspek sosial dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih dominan 

pada saat ini. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 

2010 pasal 1 ayat 1 dan 2 yang dimaksud dengan penanggulangan Kemiskinan 

adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang 

dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan 
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masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka 

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan 

kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam 

rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan 

terarah yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, 

serta memperkuat institusi-institusi sosial. Ciri utama dari pembangunan 

kesejahteraan sosial adalah holistic-komprehensif dalam arti setiap pelayanan 

sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan sebagai 

manusia, baik dalam arti individu maupaun kolektifitas, yang tidak terlepas 

dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. 

Pengertian tersebut mengandung pikiran pokok-pokok bahwa tujuan 

pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seluruh masyarakat dan seluruh 

bangsa Indonesia, dengan fokus utama pada kelompok yang kurang beruntung 

atau warga masyarakat yang mengalami masalah sosialnya yang lebih dikenal 

dengan masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu. 

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat menjadi prioritas dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang meliputi 5 (lima) sasaran 

pokok yaitu: pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengurangan 
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kesenjangan antar wilayah, peningkatan kualitas manusia, perbaikan mutu 

lingkungan hidup, dan pengelolaan sumberdaya alam, serta peningkatan 

infrastruktur. 

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah tercapainya kondisi 

kesejahteraan sosial yang adil dan merata serta berjalannya suatu sistem 

kesejahteraan sosial yang mapan sebagai salah satu bentuk kehidupan 

masyarakat Indonesia dalam upaya menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan bahwa 

penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan 

yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. 

Selain dari beberapa kegiatan dan program yang dilakukan pemerintah 

untuk mengatasi kemiskinan, ada juga kegiatan atau program beras untuk 

keluraga miskin (Raskin). Dengan program tersebut yang didukung program 

bantuan penanggulangan kemiskinan lainnya diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang nyata dalam peningkatan ketahanan pangan dan kesejahteraan 

sosial rumah tangga. Sebagaimana yang telah tertuang dalam pembukaan 

Undang- Undang Dasar Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan 

umum. Yang dimaksud dengan kesejahteraan umum didalam Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 pasal (1) ialah kesejahteraan sosial 

adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga 
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Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga 

dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dan juga pasal (20) menyatakan “salah 

satu tujuan penanggulangan kemiskinan adalah untuk mengembangkan 

kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan usaha 

masyarakat miskin. 

Peraturan mengenai penanggulangan kemiskinan kemudian 

diturunkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Adapun isi dari Perpres No 15 Tahun 

2010 yaitu, “Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program 

pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi 

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk 

miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Program 

penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,  

pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan 

masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain 

dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) mengamanatkan 

bahwa “masyarakat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, 

kemudian ayat (2) disebutkan bahwa “negara berkewajiban menangani 

masyarakat miskin melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan sosial”. Hal ini 

juga dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1974 tentang ketentuanketentuan pokok kesejahteraan sosial. Adapun yang 
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menjadi batasan kesejahteraan sosial yaitu Suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 

keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan 

bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan jasmania, rabania dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, 

keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban 

manusia sesuai dengan pancasila. 

Kementerian Sosial Republik Indonesia telah melakukan berbagai 

program untuk pengentasan kemiskinan telah menetapkan kebijakan dan 

program pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud salah satunya adalah 

dilaksanakan dengan Program Bantuan Beras Miskin (RASKIN).  

Program Raskin, sebagai salah satu Program Penanggulangan 

Kemiskinan yang paling diutamakan, termasuk program bantuan sosial 

berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui 

program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk 

mendapatkan hak atas pangan. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu 

memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani 

padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. 

Disamping itu Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang 

akhirnya juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. 

Program bantuan beras miskin ini adalah kegiatan yang dilaksanakan 

dengan dasar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Direktur Utama 
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Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 (SKB Mendagri dan Dirut Perum Bulog) 

pasal 1 ayat 1 tentang pelaksanaan program beras untuk keluarga miskin, yaitu 

program beras untuk keluarga miskin yang selanjutnya disebut raskin adalah 

program pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan 

memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian 

berasdalam jumlah dan harga tertentu. 

Program bantuan beras miskin ini perlu kerjasama antara pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa serta masyarakat 

sebagai pelaku penerima beras miskin tersebut. Hal ini dilakukan agar 

operasional pelaksanaan bantuan beras miskin dilapangan dapat dilakukan 

dengan maksimal dan pelaksanaannya juga tepat sasaran. 

Program Raskin bukan program Pemerintah Pusat semata, akan tetapi 

juga Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab secara proporsional. Dalam 

hal ini Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, 

sedangkan pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran 

Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat memberikan subsidi pembelian beras 

yang dilaksanakan oleh Perum Bulog untuk disalurkan sampai Titik Distribusi 

(TD). Berdasarkan SKB Mendagri dan Dirut Perum Bulog nomor 25 Tahun 

2003 pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan titik distribusi adalah tempat di 

desa atau tempat lain yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan Divisi 

Regional Bulog/Sub regional Bulog sebagai tempat penyerahan beras oleh 

Satgas RASKIN kepada pelaksana distribusi akhir, untuk selanjutnya 

Pemerintah Daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 
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(enam) Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu/Kualitas, Tepat 

Waktu, Tepat Harga dan Tepat Administrasi). 

Bantuan beras miskin yang diterima masyarakat kurang mampu 

merupakan subsidi pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan diberikan 

kepada masyarakat miskin yang notabennya berpenghasilan rendah yang 

bertujuan untuk meningkatkan ketahananpangan dan memberikan perlindungan 

sosial. Berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan 

(TNP2K), ada enam indikator yang dapat dikatakan sebagai keberhasilan 

pelaksanaan program bantuan beras miskin tersebut, yaitu: 

1.  Tepat sasaran 

Tepat sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketepatan 

penyaluran beras miskin tersebut terhadap rumah tangga sasaran penerima 

manfaat, dan juga ketepatan pemilihan rumah tangga miskin yang akan 

menjadi penerima manfaat akan beras tersebut. Penetapan rumah tangga 

sasaran tersebut yang seharusnya berdasarkan juknis penyaluran beras miskin 

di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah berawal dari musyawarah tingkat 

desa/kelurahan, kemudian untuk dilanjutkan ketingkat kecamatan hingga 

tingkat kabupaten. 

2.  Tepat jumlah 

Tepat jumlah dalam pembagian penyaluran beras miskin tersebut 

adalah besaran jumlah beras yang harus diterima oleh rumah tangga sasaran 

penerima manfaat. Jumlah beras yang harus diterima oleh setiap rumah tangga 

sasaran berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran beras miskin 

adalah sebanyak 15 Kg/bulan. 
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3.  Tepat harga 

Ketepatan harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah harga 

tebus yang harus dibayarkan oleh rumah tangga sasaran untuk pengambilan 

beras tersebut pada titik bagi. Harga tebus yang telah ditetapkan dalam 

petunjuk pelaksanaan teknis adalah sebesar Rp. 1.600/Kg nya. 

4.  Tepat waktu 

Ketepatan waktu pembagian beras miskin yang akan disalurkan 

kepadarumah tangga sasaran adalah persoalan yang sering terjadi dilapangan. 

Karena waktu yang tidak menentu sering menimbulkan kecurigaan antar 

sesama masyarakat. Waktu penyaluran beras miskin tersebut berdasarkan 

petunjuk teknis penyaluran beras miskin kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 

2013 adalah setiap bulan. 

5. Tepat kualitas 

Kualitas beras yang diterima oleh rumah tangga sasaran sering 

memunculkan topik pembicaraan dalam penyaluran raskin tersebut. Sebagian 

wilayah dan daerah di Indonesia memang ada beras yang diterima oleh 

masyarakat miskin tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan 

petunjuk teknis penyaluran beras miskin, beras yang diterima oleh masyarakat 

miskin adalah beras yang layak dikonsumsi dan seperti kualitas beras yang 

baik dijual dipasaran, sehingga masyarakat bisa mengkonsumsi dengan baik 

pula. 

6.  Tepat Administrasi 

Ketepatan administrasi dalam penyaluran beras miskin merupakan hal 

yang harus dilakukan dengan baik, agar penyalurannya juga terlaksana dengan 

baik, salah satu contohnya adalah memberikan kartu miskin kepada rumah 
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tangga miskin dan melakukan sosialisasi program beras miskin tersebut kepada 

masyarakat.  

Program beras miskin adalah program pemerintah yang bersentuhan 

langsung dengan masyarakat. Upaya yang dibuat pemerintah untuk 

menanggulangi kemiskinan yang bersinergi dengan program pembangunan 

lainnya seperti program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, pendidikan dan 

produktifitas masyarakat. Hal ini tentu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 

3 Tahun 2007 tentang kebijakan perberasan. Adapun isi dari Instruksi Presiden 

Nomor 3 Tahun 2007 tentang perberasan tersebut adalah Penyediaan beras bagi 

kepentingan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin, 

penanggulangan keadaan darurat, dan stabilitas harga beras dalam negeri 

dilaksanakan dengan pengadaan Cadangan Beras Pemerintah dengan 

mengutamakan pengadaan beras yang berasal dari pembelian Gabah petani 

dalam negeri. Hal itu sesuai dengan Inpres No 8 Tahun 2008 tentang 

perberasan, yaitu Penyediaan beras bagi kepentingan penyaluran beras bagi 

kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pengadaan Cadangan Beras 

Pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan beras yang berasal 

dari pembelian Gabah petani dalam negeri.  

Tujuan program bantuan beras miskin ialah: 

1. Mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui 

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. 

2. Meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga sesuai dengan 

rumah tangga sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

3. Untuk mengendalikan inflasi melalui intervensi pemerintah menetapkan 

harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600/kg. 
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4. Sebagai wujud program pemerintah peduli kepada petani melalui 

pemupukan stock pangan secara nasional. 

Berdasarkan Kemenkesra Tahun 2012 tentang pedoman umum 

penyaluran beras miskin telah ditetapkan tujuannya. Berdasarkan penelitian 

terdahulu Mariyam Musawa (Judul Tesis: Studi Implementasi Program Beras 

Miskin Di Wilayah Kelurahan Gajah mungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota 

Semarang, Tahun 2009, UNDIP) Adapun sasaran dari program beras miskin 

tersebut adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data BPS 

dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras 

bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan 

dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di TD (Titik Distribusi). Titik 

Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker 

Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan, atau 

lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 

dengan Divre/Subdivre/ Kansilog Perum BULOG. Titik Bagi (TB) adalah 

tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin 

kepada RTS-PM. 

Yang menjadi penanggung jawab atau aktor penanggung jawab 

didalam pelaksanaan program raskin ini adalah eksekutif selaku pembuat 

kebijakan. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Leo Agustino dalam bukunya 

yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:29) bahwa yang termasuk 

dalam pembuatan kebijakan secara normative adalah legislative, eksekutif, 

administrator, dan para hakim. 

Pelaksanaan distribusi Raskin merupakan tanggung jawab dua lembaga, 

yakni Bulog dan pemerintah daerah (Pemda). Bulog bertanggung jawab 

terhadap penyaluran beras hingga titik distribusi, sedangkan pemerintah daerah 
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bertangungjawab terhadap penyaluran beras dari titik distribusi hingga rumah 

tangga sasaran. Dengan adanya program pemerintah tersebut, maka banyak 

pemerintah daerah dan wilayah di Indonesia mendapatkan program bantuan 

beras miskin tersebut, salah satunya adalah pemerintah provinsi Riau lebih 

khusus lagi di Kelurahan Air Tiris Kec. Kampar Kabupaten Kampar yang juga 

mendapat program pendistribusian beras miskin tersebut. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2012 tentang 

Penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar. Pasal 11 menyatakan bahwa 

setiap penduduk miskin mempunyai hak: 1) hak atas kebutuhan pangan; 2) hak 

atas pelayanan kesehatan; 3) hak atas pelayanan pendidikan; 4). Hak atas 

pekerjaan dan berusaha; 5) hak atas  perumahan; 6) hak atas air bersih dan 

sanitasi yang baik; 7) hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; 

8) hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan; 9) 

hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi politik.  

Dari hak-hak fakir miskin di Kabupaten Kampar tersebut, hak atas 

kebutuhan pangan salah satu menjadi topik dalam penelitian ini, yang mana 

masih banyak orang miskin yang tidak mendapatkan haknya tersebut. Adapun 

jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Kampar menurut BPS Kabupaten 

Kampar sebanayk 72,2 ribu dengan persentase 9,17%.  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih lokasi di Kelurahan 

Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Kecamatan Kampar 

merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang 

lokasinya sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Kampar, dalam 

segala bidang Kecamatan Kampar menjadi tolak ukur keberhasilan program 

bagi Kecamatan-Kecamatan lain. Kecamatan Kampar mempunyai 1 

Kelurahan, yakni Kelurahan Air Tiris. Disini penulis ingin meneliti bagaimana 
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implementasi program Raskin di Kelurahan Air Tiris, lokasi Kelurahan Air 

Tiris tersebut penulis pilih karena ditemukan permasalahan-permasalahan 

mengenai implementasi program Raskin yang peneliti dapatkan melalui hasil 

wawancara ketika peneliti melakukan pra-riset di Kelurahan Air Tiris, 

Kelurahan ini memiliki penduduk yang banyak dan mendapatkan beras miskin 

(Raskin) lebih banyak juga dari desa-desa lain yang ada di Kecamatan Kampar, 

adapun jumlah penerima raskin di Kelurahan Air Tiris adalah 287 Rumah 

Tangga Miskin (RTM). Adapun permasalahan selanjutnya yang penulis 

dapatkan dari hasil wawancara ketika peneliti melakukan pra-riset adalah 

banyak penerima raskin yang kurang tepat sasaran, sehingga banyak keluarga 

sejahtera yang mendapatkan raskin tersebut. Hal ini dapat dilihat dari 

pekerjaannya sebagai wiraswasta. 

Tujuan dari Program Raskin ini adalah mengurangi beban pengeluaran 

Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan bahan pokok 

dalam bentuk beras. Dalam hal ini program raskin hanya mengurangi sedikit 

beban pengeluaran masyarakat tetapi tidak dapat mensejahterakan masyarakat. 

Sasaran program raskin Tahun 2015, adalah berkurangnya beban pengeluaran 

15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui 

pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180kg/RTS/tahun atau setara dengan 

15kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp1.600/kg netto di TD. 

Kelurahan Air Tiris memiliki tujuan untuk mewujudkan Kelurahan Air 

Tiris sebagai kawasan pengembangan pertanian, peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang berbudaya berlandaskan iman dan taqwa menuju 

masyarakat sejahtera. Kelurahan Air Tiris terdiri dari 6 RW dan 36 RT dengan 

jumlah KK keseluruhan yaitu sebanyak 1.441 KK. Kelurahan Air Tiris 

termasuk daerah yang menjadi target penyaluran Raskin dengan 287 KK. 
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Dalam penyaluran Raskin ditetapkan jumlah beras sebesar 15 Kg/bulan dengan 

harga Rp. 1.600/Kg.  

Tabel 1.1 

Data  jumlah penduduk yang berhak menerima raskin di Kelurahan Air  

Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

 

NO Rukun Warga (RW) Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) 

1 RW. 001 61 

2 RW. 002 60 

3 RW. 003 52 

4 RW. 004 62 

5 RW. 005 35 

6 RW. 006 17 

Total RTM 287 

Sumber : Data Kelurahan Air Tiris, 2016 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan 

Program Raskin adalah sebagai berikut:  

1. Permensos No. 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan.  

2. Kepmenko Kesra No. 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin 

Pusat. 

Tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga 

miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pengamatan dari penulis 

yang terjadi di lapangan, ditemukan masalah-masalah dalam penyaluran 

program raskin, di antaranya adalah: 

1.  Adanya ketidaksesuaian data masyarakat miskin yang ada di kelurahan air 

tiris dengan kondisi rill masyarakat. Hal ini terjadi akibat masih buruknya 

koordinasi antara ketua RT (Rumah Tetangga) di kelurahan air tiris. 
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Akibatnya, ada sebagian warga yang tidak terdata oleh pihak BPS maupun 

data yang dilakukan oleh phak Kelurahan melalui RT/RW.   

2. Salah sasaran. Program raskin yang semestinya disalurkan atau dijual 

kepada keluarga-keluarga miskin ternyata ditemukan yang mendapatkan 

raskin adalah keluarga sejahtera. Salah sasaran ini banyak disebabkan oleh 

human error, dimana para petugas lapangan justru membagi-bagikan 

kupon raskin pada keluarga sejahtera yang menyebabkan banyaknya 

masyarakat miskin yang menagih jatah beras murah tersebut. 

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat RW 003 pada 

hari Minggu tanggal 05 Juni 2016. Mereka mengatakan bahwa banyaknya 

keluarga yang sejahtera mendapatkan beras murah ini, sedangkan mereka 

yang hidup pas-pasan tidak mendapatkan beras murah tersebut. 

3.  Kualitas beras yang dibawah standar diberikan kepada penerima raskin 

yaitu seperti: kualitas beras yang buruk, tidak bersih dan berkutu, beras 

path/menir,  benda asing seperti batu-batu kecil. Meskipun beras itu layak 

untuk dikonsumsi namun tidak menjamin kadar kebersihan dari beras 

tersebut. 

Dari hasil wawawncara dengan seorang petugas raskin pada hari 

jum’at tanggal 10 juni 2016 di kediamannya. Beliau mengatakan bahwa 

dalam setiap pembongkaran beras selalu ada beras yang kualitasnya buruk 

namun tidak menentu berapa banyak beras yang buruk. Akan tetapi beras 

tersebut tetap dibagikan kepada RTM. 

Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan raskin 

kepada RTM yang terjadi maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
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mengenai “Analisis Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) di 

Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini maka terlebih dahulu 

diperjelas permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dengan memberikan 

batasan masalah. Batasan masalah tersebut yaitu : 

1. Bagaimana implementasi program beras miskin di Kelurahan Air Tiris 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar? 

2. Apa kendala dan hambatan dalam penyaluran beras miskin di Kelurahan Air 

Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi program raskin di Kelurahan Air Tiris 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar; 

2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam penyaluran beras miskin di 

Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut 

adalah: 
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a. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta memperluas cakrawala 

serta khasanah pemikiran penulisan sendiri; 

b. Menambah referensi 

Semoga penelitian ini dapat menambah referensi di perpustakaan 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau khususnya untuk 

Jurusan Administrasi Negara; 

c. Rekomendasi atau masukan bagi tempat penelitian 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan serta 

dapat memecahkan permasalahan yang ada di tempat penelitian sehingga 

untuk kedepannya bisa lebih baik lagi; 

d. Referensi bagi penelitian berikutnya 

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian lain 

yang ingin meneliti di bidang yang sama.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan 

penelitian yang terdiri dari : 

 

 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan  

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang melandasi 

pembahasan skripsi yang berhubungan dengan judul penelitian, dan 

variabel penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, populasi dan sample serta analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan diteliti 

dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, sepserti lokasi penelitian, 

karakteristik dan demografi. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dari penelitian tentang 

perilaku organisasi di kalangan mahasiswa jurusan administrasi Negara 

dalam kebijakan fakultas ekonomi dan ilmu sosial. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan 

saran yang membangun bagi objek penelitian 

 


