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BAB II  

 KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Relevan 

Penelitian yang berhubungan dengan masalah program subsidi beras 

miskin (RASKIN) memang bukan yang pertama kali. sudah ada beberapa peneliti 

yang melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut. Namun, sejauh ini 

penulis belum menemukan penelitian yang spesifik yang membahas tentang 

“Analisis Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (RASKIN) Di Desa Tolihe 

Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan Dalam Perspektif Ekonomi 

Syariah” Selain itu, penulis sudah menelusuri penelitan penelitian sebelumnya 

untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sudah diteliti dan yang belum diteliti 

sehingga tidak terjadi duplikasi. 

Pertama dalam Skripsi saudari Zullfa, Mahasiswi Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang Jurusan Muamalah, Tahun 2014, dengan judul : 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk 

Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN) secara Merata. (Studi Kasus di 

Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal)”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian beras miskin (RASKIN) di Desa 

Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan 

Pedoman Umum Raskin. Beras miskin (RASKIN) tidak hanya dibagikan kepada 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) saja. Namun,beras juga dibagikan kepada setiap 

rumah tangga. Selain itu,praktek distribusi beras Raskin secara merata di Desa 

Purwokerto juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena beras miskin
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(RASKIN) merupakan hak masyarakat miskin saja. Sehingga apabila beras 

Raskin juga dibagikan kepada masyarakat yang tidak miskin maka dalam proses 

distribusi tersebut telah terdapat unsur ketidakadilan dan pengambilan hak orang 

lain secara tidak sah.10 

Kedua Skripsi saudari Yossy Herma Panjaya, mahasiswa Universitas 

Diponegoro Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, tahun 2011 yang 

berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang (Studi Kasus 

di Kelurahan Pedurungan Kidul).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

persentase untuk variabel validitas data Rumah Tangga Miskin di Kelurahan 

Pedurungan Kidul termasuk dalam kriteria sedang karena terdapat kesesuaian 

antara data RumahTangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan 

keadaan riil Rumah Tangga Miskin. Untuk tingkat efektivitas Program Raskin 

termasuk dalam kriteria baik karena jumlah beras yang dibagikan kepada Rumah 

Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul selama ini sudah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 10-15 kg per Rumah Tangga Miskin per 

bulan. Sedangkan dalam variabel Kontribusi Program Raskin termasuk dalam 

kriteria sedang faktanya bantuan beras Raskin yang dibagikan kepada Rumah 

Tangga Miskin di Kelurahan Pedurungan Kidul cukup memenuhi kebutuhan 

makan Rumah Tangga Miskin selama sebulan.11 

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap karya dan hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, dan menjadi bahan 

                                                           
10Zullfa, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Distribusi Beras Bersubsidi untuk 

Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) secara Merata. (Studi Kasus di Desa Purwokerto 

Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2014. 
11Yossy Herma Panjaya, Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Di Kota Semarang 

(Studi Kasus di Kelurahan Pedurungan Kidul), Universitas Diponegoro, 2011. 
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yang amat berharga bagi penulis, terutama untuk memberikan gambaran 

sebelumnya, begitu juga sumber-sumber lain yang membahas mengenai Analisis 

Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (RASKIN) Dalam Perspektif Ekonomi 

Syariah  yang belum di ungkap disini, menjadi bahan yang sangat berguna 

sehingga penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para 

peneliti sebelumnya. Berbedahalnya dengan penelitian ini, penulis mencoba 

mengkaji tentang Analisis Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (RASKIN) 

Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. 

Berdasarkan penelitian yang relevan terdapat persamaan dan perbedaan 

yang dilakukan peneliti, Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang beras raskin. Adapun perbedaan pada penelitian ini adalah tempat 

dan waktu yang menjadi bahan peneliti. Dibandingkan dengan peneliti, peneliti 

sebelumnya lebih membahas kepada tinjauan hukum islam dan evaluasi program 

raskin. Peneliti lebih secara spesifik fokus tentang pendistribusian Subsidi Beras 

Miskin (RASKIN) dalam perspektif Ekonomi Syariah di Desa Tolihe Kecamatan 

Baito Kabupaten Konawe Selatan. 

B. Kajian Teoritik 

1. Konsep/Pengertian Distribusi 

a). Distribusi 

Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan 

produksi dan konsumsi, semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan 

barang dan/atau jasa dari produsen ke konsumen. Berkat distribusi barang dan jasa 

dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan 
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jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi, orang yang melakukan 

kegiatan distribusi disebut distributor. 

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat tinggal 

konsumen, perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, 

kebutuhan manusia semakin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang 

disalurkan semakin luas, sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan). 

Di dalam pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh 

produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan 

dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen dapat 

menggunakan barang tersebut. 

Menurut Yusuf  Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan 

sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi 

merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi 

terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi.12 

Distribusi pra poduksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi 

yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses 

produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi 

komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber 

produksi yang dilakukan oleh manusia.13 

Dalam sistem ekonomi kapitalis, distribusi dipusatkan pada barang-

barang pasca produksi. Sistem kapitalis hanya mengkaji pada masalah kekayaan 

                                                           
12Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam:Iqtishaduna, (Jakarta : Zahra, 

2008),  h.149-150.  
13Ibid., h.149-150. 
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yang dihasilkan bukan pada kekayaan secara keseluruhan. Lain halnya dengan 

Islam, Islam menjelaskan masalah distribusi secara lebih luas. Islam tidak saja 

membahas masalah kekayaan pasca produksi, namun juga pengaturan 

kepemilikan sumber-sumber produksinya. Oleh karena itu, yang menjadi titik 

awal dalam ekonomi Islam adalah masalah distribusi.14 

Distribusi berarti  penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan 

atau barang dan jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.15 Kata 

distribusidisinonimkan dengan kata dulah dalam bahasa Arab. Secarae timologi 

kata dulah berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke 

tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata dulah berarti suatu proses 

perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.16 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S al-Hasyr/59 : 7 : 

                                  

                                

                    

Terjemahnya :   

 

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk 

Allah, untuk rasul, kaum  kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin 

dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar 

di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul 

                                                           
14Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li AmirilMukminin Umar Ibn Al-

Khaththab, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dalam “Fikih Ekonomi Umar bin Al-

Khathab”, (Jakarta : Khalifa, 2006), h. 211-212. 
15Meity Taqdir Qodratilah, et.al., Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta : 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), h. 100. 
16Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : 

Erlangga, 2009), h. 46-48. 
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kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka 

tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat 

keras hukumannya.17 

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia 

untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. kekayaan harus dikelola 

dan dibagi bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu 

hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.18 

Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai 

oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di tangan 

masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang hanya 

terpusat pada sekelompok tertentu tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi 

karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya 

tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam 

masyarakat.  Dalam sistem ekonomi Syariah faktor-faktor  produksi tidak boleh 

dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di 

tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang 

hanyaterpusat pada sekelompok tertentu tentu akan menghambat pertumbuhan 

ekonomi karena kekayaan  tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan 

akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan 

dalam masyarakat.19 

 

 

                                                           
17Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra, 2002). 
18Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam, (Jakarta : 

Erlangga, 2009), h. 50. 
19Ibid.,h. 77. 
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b). Distribusi Kekayaan 

Distribusi dalam pendapatan Islam merupakan penyaluran harta yang 

ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak 

menerima yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 

dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam islam adalah proses 

pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan 

sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi 

atas kekayaannya dan disisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan 

pihak defisit (berkekurangan). 

Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana 

menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. 

Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup 

pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. 

Dalam ekonomi islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur 

produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, 

maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. 

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, 

tetapi tidak membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang dia 

suka, dan menggunakan cara apa saja yang mereka kehendaki. Kekayaan adalah 

suatu hal yang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara 

pendistribusiannya, karena jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian 

kekayaan itu akan beredar diantara orang kaya saja. Akibatnya, banyak 

masyarakat yang menderita karena kemiskinan. Oleh karena itu, kesejahteraan 
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rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi, tetapi juga tergantung 

pada distribusi pendapatan yang tepat. Jika suatu negara mempunyai keadilan dan 

kebenaran, maka negara itu belum dianggap berhasil.20 Begitu juga dengan 

kehidupan masyarakat modern yang mempunyai kekayaan yang melimpah, 

namun, disekitarnya masih banyak masyarakat yang menderita kemiskanan, hal 

itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang belum merata. 

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki 

kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-

Qur’an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan 

pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan 

hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan 

maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila 

seseorang meninggal dunia.21 Begitu pula dengan hukum zakat, infaq, sadaqah, 

dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada 

masyarakat yang membutuhkan.22 Distribusi pendapatan dalam dunia 

perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerja sama, misalnya distribusi 

dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama 

muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Pihak pemodal 

yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang punya keahlian berusaha, 

tetapi tidak punya modal. 

                                                           
20 Dr. Rozalinda, M.Ag. Ekonomi Islam (Teori Dan Aplikasinnya Pada Aktifitas 

Ekonomi), (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). h.131 
21 Ibid. h.132 
22 Ibid. h.133 
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Berulang kali Al-Qur’an mengingatkan agar kaum muslim tidak 

menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi 

mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang 

harus mendapat bantuan. Menurut Yusuf Qaradhawi, distribusi dalam ekonomi 

kapitalis terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi 

bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut 

didistribusikan pada instrumen-instrumen produksi yaitu : 

1. Upah, yaitu hasil kerja bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah. 

2. Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (interest on capital) yang 

diharuskan pada pemilik proyek. 

3. Sewa, yaitu ongkos untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek. 

4. Keuntungan, yaitu keuntungan (profit) bagi pengelola yang menjalankan 

pengelolaan.23 

 

Akibat dari perbedaan andil dalam produksi oleh masing-masing 

individu, berbeda pula pendapatan yang didapat oleh masing-masing individu 

tersebut. Dari keempat instrumen tersebut, bunga merupakan instrumen yang 

ditolak dalam islam. Para ulama telah sepakat bahwa bunga itu diharamkan. 

Terhadap ketiga instrumen lainnya, seperti upah, sewa, dan keuntungan 

dibolehkan selama terpenuhi syarat-syaratnya. 

Dalam ekonomi sosial, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah dan 

mengikuti perencanaan pusat. Semua sumber produksi adalah milik negara. 

Semua pekerja berada dalam kekuasaan dan rezim negara. Prinsip dalam 

distribusi pendapatan dan kekayaan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat 

yang diwakili oleh negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara yang 

merencanakan produksi nasional. Negara pula yang meletakan kebijakan umum 

                                                           
23 Ibid. h.134 
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distribusi dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupun 

ongkos sewa. Dengan dalih demi mewujudkan rasa kebersamaan, alokasi 

produksi dan pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara. 

Kaum sosialis memonopoli semua sarana produksi, sperti tanah, pabrik dan 

pertambangan. Negara menguasai keuntungan dan tidak mendistribusikannya 

kepada para buruh. Kaum sosialis tidak bisa mewujudkan keadilan bagi pekerja, 

bahkan justru memiskinkan masyarakat dalam semua tingkatan dalam 

kelompoknya. 

Sesungguhnya ekonomi kapitalis telah gagal dalam merealisasikan 

keadilan distribusi yang berdampak kepada penderitaan masyarakat. Dalam 

ekonomi kapitalis kekayaan dan kemewahan hanya dikuasai oleh sekelompok 

orang, sedangkan mayoritas masyarakat adalah kaum miskin. Mereka menaruh 

perhatian pada produksi yang menempatkan kaum kaya dengan keuntungan yang 

tinggi bagi para pemilik modal tanpa menaruh perhatian pada pemenuhan 

kebutuhan masyarakat luas yang kebanyakan dari kaum kafir. Dalam sistem 

ekonomi kapitalis, berlangsung praktik-praktik monopoli yang sangat besar. 

Kadang kala, menjadi perusahaan yang bergerak dalam berbagai jenis usaha 

sampai sebagian perusahaan tersebut menjadi penguasa yang tidak tunduk pada 

aturan pemerintah setempat seperti dalam masalah pembayaran pajak. 

Ekonomi Islam terbebas dari kedua kezaliman kapitalisme dan 

sosialisme. Islam membangun filosofi dan sistemnya diatas pilar-pilar yang 

menekankan pada distribusi para produksi dan distribusi pendapatan pasca 

produksi, yaitu pada distribusi sumber-sumber produksi dan hak kepemilikannya. 
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Islam mempunyai perhatian terhadap pemenuhan hak-hak pekerja dan upah 

mereka yang adil dan setimpal dengan kewajiban yang mereka tunaikan. Secara 

umum, islam mengarahkan kegiatan ekonomi berbasis  akhlak al-karimah dengan 

mewujudkan kebebasan dan keadilan. 

Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya 

pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hail usaha seorang muslim dapat 

menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan 

aktivitas ekonomi. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kekayaan. 

Kekayaan tidak akan ada artinya, kecuali dengan memberikan pengakuan hak 

kepemilikannya. Dalam islam legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan 

pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak 

kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, 

berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. 

Pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap 

materialistis. 

Setiap manusia atau individu terus berusaha mencapai tingkat kemapanan 

materi. Akan tetapi, selalu ada pihak yang berkekurangan dan sebaliknya ada pula 

pihak yang berkelebihan. Kaya dan miskin merupakan sunnatullah. Harus 

dipahami, bahwa islam tidak menjadikan kesamaan ekonomi (income equality) 

untuk semua umat sebagi tujuan utama dari distribusi dan pembangunan 

ekonomi.24 Namun demikian, upaya mengeliminasi kesenjangan pendapatan umat 

adalah sebuah keharusan. Kewajiabn untuk menyisihkan sebagian harta bagi 

                                                           
24 Ibid. h.135 
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pihak surplus (yang berkecukupan) merupakan insentif bagi pihak defisit (pihak 

yang kekurangan). Islam menawarkan konsep optimalisasi proses distribusi dan 

redistribusi pendapatan. Konsep ini menuntut bantuan otoritas dari pemerintah 

(negara) yang sangat bergantung pada ketaatan personal (rumah tangga) maupun 

masyarakat muslim. 

c). Distribusi Kebutuhan Pokok 

Salah satu perbedaan mendasar antara sistem ekonomi konvensional 

dengan islam adalah menyoroti masalah kebutuhan pokok. Kebutuhan itu berasal 

dari fitrah manusia, bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan 

kemaslahatan disamping kepuasan. Pemenuhan terhadap kebutuhan pokok akan 

memberikan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun materila.  

Kebutuhan pokok manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, 

pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan, 

dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri. Dari sifatnya, dalam pandangan 

ekonomi, kebutuhan kebutuhan manusia itu terdiri dari kebutuhan-kebutuhan 

primer seperti pangan, sendang, dan papan, kebutuhan sekunder (pelengkap), dan 

kebutuhan tersier.25 

Kebutuhan biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar 

sesuatu berfungsi secara sempurna. Kebutuhan pokok didefinisikan sebagi segala 

keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Dalam perspektef ekonomi islam, 

semua barang dan jasa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan disebut 

                                                           
25 Ibid. h.104 
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dengan kebutuhan manusia. Misalnya, makan makanan halal dan bergizi 

merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat. 

Dalam islam, pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang diawali dari 

kebutuhan pokok atau dasar. Dalam ekonomi islam, kebutuhan manusia itu 

terbagi pada26 :  

Pertama, kebutuhan dharuri (pokok) yang merupakan kebutuhan yang 

harus dipenuhi dan dipelihara jika tidak dapat terpenuhi, justru akan mengancam 

kehidupan manusia. Kebutuhan dharuri terdiri dari ad-din, yakni pemenuhan 

kebutuhan agama seperti ibadah, al-nafs, yakni pemenuhan kebutuhan agama 

seperti makan, al-aql, yakni pemenuhan kebutuhan akan berumah tangga seperti 

manikah, al-mal, yakni pemenuhan kebutuhan akan harta benda. Kelima 

kebutuhan dharuri ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila 

ada satu jenis kebutuhan yang diabaikan atau tidak terpenuhi, akan menimbulkan 

kepincangan dalam kehidupan manusia. 

Kedua, kebutuhan yang bersifat al-hajji, yakni kebutuhan yang bersifat 

pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi kebutuhan yang 

bersifat hajji, seperti melanjutkan pendidikan sampai kejenjang perguruan tinggi. 

Jika kebutuhan hajji ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam 

apabila kebutuhan dharuri telah terpenuhi dengan baik. 

Ketiga, kebutuhan yang bersifat tahsini, yakni merupakan kebutuhan 

yang bersifat memperindah pelaksanaan kebutuhan dharuri dan hajji, seperti 

penggunaan telepon genggam dalam berkomunikasi. Sama halnya denga 

                                                           
26 Ibid. h.105 
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kebutuhan hajji, jika kebutuhan tahsini tidak terpenuhi maka kehidupan manusia 

tidak akan terancam karena kebutuhan tahsini hanya berfungsi menambah 

keindahan dan kesenangan hidup manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan 

hidupnya manusia dituntut mendahulukan aspek dhururiyyah (kebutuhan yang 

bersifat primer atau pokok) dari aspek hajjiyyah (kebutuhan yang bersifat 

sekunder), serta mendahulukan hajjiyyah dari tahsiniyyah (kebutuhan yang 

bersifat tersier/pelengkap).27 

Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun 

keinginannya. Selama hal itu mendatangkan maslahah dan tidak mendatangkan 

mafsadah. Konsep keperluan dasar dalam islam sifatnya tidak statis, artinya 

keperluan dasar bagi pelaku ekonomi bersifat dinamis merujuk pada tingkat 

ekonomi yang ada pada masyarakat. 

2. Prinsip-Prinsip Distribusi 

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi 

Islam yang terlahir dari Q.S. al-Hasyr/59 : 7 : 

                            

                         

                            

Terjemahnya : 

apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah 

untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang 

                                                           
27 Dr. Rozalinda, M.Ag. Ekonomi Islam (Teori Dan Aplikasinnya Pada Aktifitas 

Ekonomi), (Jakarta : Rajawali Pers, 2015). h.131 
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miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang 

diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya 

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Amat keras hukumannya. 

 

Prinsip tersebut yakni : 

a. Larangan riba, dan garar. Kata riba dalam al-Qur‘an digunakan dengan 

bermacam-macam arti, seperti : tumbuh, tambah, menyuburkan, 

mengembangkan serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti 

tambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut etimologi, kata ar 

riba bermakna zada wa nama yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan 

secara terminologi riba definisikan sebagai melebihkan keuntungan dari saah 

satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang 

sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.28 

b. Kebebasan. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk 

mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki 

berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Oleh karena 

itu, Islam memberikan kebebasan untuk melakukan segala kegiatan ekonomi 

dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidupnya tersebut. Kebebasan itu 

harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah karena 

kebebasan yang mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, kebebasan manusia 

tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara‟ 

termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.29 

                                                           
28 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, h. 77. 
29 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna, (Jakarta : 

Zahra), 2008, h. 155. 
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c. Konsep kepemilikan dalam Islam, Islam mengakui hak kepemilikan pribadi 

terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan 

dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk 

berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, 

sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan 

penggunaan harta pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak 

hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak 

melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut Q.S. Az-

Zariat/51 : 19 : 

                 

Terjemahnya :  

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta 

dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.30 

 

Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki terdapat hak 

orang lain, secara langsung membuka hubungan horizontal dan mempersempit 

jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat antara si kaya dan si miskin. Pada 

dasarnya pemilik harta merupakan pemegang amanah Allah karena semua 

kekayaa dan harta benda pada dasarnya miik Allah dan manusia memegangnya 

hanya sebagai suatu amanah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas 

haarta benda tersebut.31 

d. Keadilan dalam distribusi, Dalam kamus besar bahasa indonesia keadilan 

merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat 

                                                           
30 Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra), 2002. 
31 Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam dan Format 

Keadilan Ekonomi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2013, h. 85. 
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sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan 

kata keadilan dalam bahasa Arab berasal dari kata ‘adala”, yang dalam al-

Qur‘an terkadang disebutkan dalam bentuk kalimat berita. Kata ‘adl di dalam 

al-Qur‘an memiliki aspek dan objek ang beragam, begitu pula pelakunya. 

Keragaman tersebut mengakibatkan kergaman makna ‘adl (keadilan). Menurut 

M. Quraish Shihab, berdasrkan hasil penelitiannya paling tidak ada empat 

makna keadilan, yakni : 

Pertama, ‘adl dalam arti sama‖, pengertian ini yang paling banyak 

terdapat di dalam al-Qur‘an, antara lain pada Q.S. an-Nisa/4 : 3 : 

                      

                            

       

Terjemahnya : 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya.32 
 

Q.S. asy-Syura/42 : 15: 

                       

                       

                           

                                                           
32 Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra), 2002. 
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Terjemahnya :  

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama ini) dan tetaplah sebagai 

mana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu 

mereka dan Katakanlah: "Aku beriman kepada semua kitab yang 

diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya Berlaku adil diantara 

kamu. Allah-lah Tuhan Kami dan Tuhan kamu. bagi Kami amal-amal 

Kami dan bagi kamu amal-amal kamu. tidak ada pertengkaran antara 

Kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah 

kembali (kita)".33 

 

Kata ‘adl dengan arti sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang 

dimaksud adalah persamaan di dalam hak. Di dalam Q.S. an-Nisa/4 : 58 : 

                           

                             

Terjemhnya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum 

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.34 
 

Di tegaskan, Wa iza hakamtum baina an-nasi an tah kumu bi al ‘adl yang 

artinya apabila (kamu) menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. 

Kedua, kata ‘adl dalam arti seimbang . pengertian ini ditemukan dalam 

Q.S. al-Infithar/82 : 7 : 

             

Terjemhnya : 

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan 

menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.35 

                                                           
33 Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra), 2002. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 



27 
 

   
  

Pada ayat tersebut dinyatakan, Alladzi khalaqaka fa-sawwaka fa-

‘adalaka, yang artinya: Allah yang telah menciptakan kamu lalu 

menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu seimbang). 

Ketiga, kata ‘adl dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan 

memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian inilah yang 

didefinisikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya‖ atau memberi 

pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawan dari pengertian ini adalah 

kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ini 

disebutkan di dalam Q.S. al-An‘am/6 : 152 : 

                            

                            

                         

Terjemahnya :  

dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang 

lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada 

sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, 

Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), 

dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah 

kepadamu agar kamu ingat.36 

 

Pengertian ‘adl seperti ini melahirkan keadilan sosial. 

Keempat, kata ‘adl yang diartikan dengan yang dinisbahkan kepada 

Allah. ‘Adl di sini berarati memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, 

tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat 

banyak kemungkinan untuk itu‖. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan 

                                                           
36 Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra), 2002. 
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rahmat dan kebaikan-Nya. Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan 

semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya. Q.S. Ali‘Imran/3 : 18 : 

                               

            

Terjemahnya :  

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang 

berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-

orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). tak ada Tuhan 

melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.37 

 

Menunjukkan bahwa Allah SWT sebagai Qa’iman bi al-qist yang artinya 

yang menegakkan keadilan. Kata ‘adl juga digunakan untuk menyebutkan 

suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna 

penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari‘ah 

yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan 

mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. 

e. Larangan menumpuk harta, Islam membenarkan hak milik pribadi, namun 

tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang 

dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan 

bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem 

sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi. 

Di samping itu penumpukan harta berlebihan dapat melemahkan daya beli 

masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena 

harta tidak tersebar di masyarakat. 

                                                           
37 Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra), 2002. 



29 
 

   
  

Apabila terjadi yang sedemikian, dibenarkan bagi pemerintah dengan 

kekuasaannya untuk mengambil secara paksa harta tersebut demi kepentingan 

masyarakat melalui instrumen zakat. Kebijakan untuk membatasi harta pribadi 

dapat dibenarkan dan dilakukan untuk menjamin terciptanya kondisi sosial 

yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di masyarakat.38 

3. Kriteria Untuk Menentukan Keluarga/Rumah Tangga Miskin 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ada 14 kriteria untuk menentukan 

keluarga/rumah tangga miskin, yaitu : 

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang. 

2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa diplester. 

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air 

hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak 

tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan hanya satu/dua kali dalam sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 500 

m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- (Enam 

Ratus Ribu) per bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga : tidak bersekolah/tidak tamat 

SD/hanya SD. 

14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal 

Rp. 500.000,- (Lima Rus Ribu Rupiah), seperti sepeda motor kredit/non-

kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. 

                                                           
38 Departemen Agama RI, al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang : PT. Karya Toha 

Putra), 2002. h.81-83 
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Jika minimal 9 variabel dari 14 kriteria diatas terpenuhi, maka 

dikategorikan sebagai keluarga/rumah tangga miskin.39 

4. Mekanisme Distribusi Raskin 

a). Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Yang Berpendapatan Rendah 

 

Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan 

pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Panduan 

pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

terdiri dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah), Pedoman Khusus Program Subsidi Beras  Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah, Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah (Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah), dan Petunjuk  Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).40 

1) Pembuatan Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

rendah) 

 

a) Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) 

                                                           
39http://dinsos.jogjaprov.go.id/kriteria-untuk-menentukan-keluarga-rumah-tangga miskin/ 

diakses pada taggal, 17 Mei 2017, Pukul 20.00 
40Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah,2016, h. 27. 
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sebagai panduan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai 

Kementerian/Lembaga (K/L) baik ditingkat pusat, provinsi maupun 

kabupaten/kota. Pedum  ini didalamnya berisikan kebijakan umum yang 

mengatur pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah yang berlaku secara nasional. 

b) Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah   Pusat dan 

setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang 

berkembang. 

c) Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diterbitkan  

dalam bentuk buku  dan dapat diunduh pada website Kemenko Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan (www.kemenkopmk.go.id) dan website Perum 

BULOG (www.bulog.co.id).41 

2) Pembuatan pedoman khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan rendah 

 

a) Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah maka K/L terkait menyusun Pedoman 

Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai 

panduan   pelaksanaan  kegiatan  yang sesuai dengan tugas   dan fungsi, serta 

tetap mengacu pada Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah. 

b) Pedoman khusus  Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

                                                           
41Ibid, h.28 

http://www.kemenkopmk.go.id/
http://www.bulog.co.id/
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berisikan kebijakan sectoral dalam Program Subsidi Beras  Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang  menjadi 

tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

c) Pedoman Khusus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Subsidi Beras  Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah dan setiap tahun ditinjau ulang untuk 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.42 

3) Pembuatan petunjuk pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi  

Masyarakat Berpendapatan rendah (juklak  Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan rendah) 

 

a) Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah ditingkat provinsi diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut Petunjuk 

Pelaksanaan Program Subsidi Beras  Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

(Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah). 

b) Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik 

untuk setiap provinsi didalamnya berisikan kebijakan masingmasing 

pemerintah provinsi, dukungan faktor social budaya setempat, kearifan lokal 

yang ada dimasingmasing provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah 

dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana  

                                                           
42Ibid, h.29. 
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angkutan dan faktoralam yaitu geografi, iklimdan lainlain. 

c) Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat  oleh Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi 

dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang berkembang. 

d) Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan 

kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan  

Rendah Pusat.43 

4) Pembuatan petunjuk teknis program Subsidi  Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan rendah (juknis  Subsidi  Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah) 

 

a) Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah ditingkat kabupaten/kota diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai 

dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah yang  disebut Petunjuk Teknis Program 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah). 

b) Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik 

untuk setiap kabupaten/kota di dalamnya  berisikan kebijakan masingmasing 

pemerintah kabupaten/kota, dukungan factor social budaya  setempat, kearifan 

local yang ada dimasing masing kabupaten/kota, upaya  untuk mengatasi 

berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota dalam pelaksanaan 

                                                           
43Ibid. h.30 



34 
 

   
  

program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti 

kurangnya sarana  dan prasarana  angkutan, factor alam yaitu geografi, iklim 

dan lainlain. 

c) Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

Kabupaten/Kota dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang berkembang. 

d) Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan 

dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Provinsi dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.44 

b). Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah 

 

1. Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah 

nasional 

 

a) Pagu  Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional tahun 

2016 merupakan besaran  jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 atau 

jumlah  beras yang dialokasikan untuk RTSPM Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah secara nasional  pada tahun 2016. 

b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional 

merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintahdan DPR yang 

dituangkan dalam UndangUndang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

                                                           
44Ibid. h. 31. 
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(APBN) Tahun Anggaran 2016. 

c) Besaran Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional 

tahun 2016 yaitu 2,795 juta ton beras selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS 

PM atau sebanyak 15kg/RTS/bulan atau 180kg/RTS/tahun. 

d) Dalam situasi dan kondisi tertentu Pemerintah dapat menambah alokasi pagu 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional pada tahun 

2016. 

e) Apabila pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu 

wilayah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2016 maka sisa pagu tersebut tidak dapat 

didistribusikan pada tahun 2017. 

f) Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang digunakan untuk 

penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 

mengacu pada MFD (Master File Desa) Juni 2015 dari BPS. 

g) Apabila terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan provinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan dan  desa/kelurahan, maka Gubernur, atau 

Bupati/Walikota segera mengalokasikan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah sesuai dengan alamat  RTSPM diwilayah administrasi 

pemerintahan yang baru, dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara berjenjang.
45 

 

 

                                                           
45Ibid, h.32. 
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2. Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah 

provinsi 

 

a) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi   tahun  

2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun2016 di 

setiap   provinsi atau  jumlah beras yang dialokasikan untuk RTSPM Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disetiap provinsi pada tahun 

2016. Pagu  Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan  Rendah  untuk  

setiap  provinsi   ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusiadan Kebudayaan. 

b) Pemerintah provinsi dapat membuat kebijakan   untuk   menambah pagu 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga 

yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTSPM untuk Program 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini 

didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.46 

3. Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah 

kabupaten/kota 

 

a) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten/kota 

tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada tahun   2016 di 

setiap kabupaten/kota atau  jumlah beras   yang dialokasikan untuk RTSPM 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap 

kabupaten/kota pada tahun 2016. 

                                                           
46Ibid, h.33. 
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b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap 

kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten/kota yang 

disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan pada  waktu penetapan pagu provinsi. 

c) Pemerintah kabupaten/kota dapat membuat kebijakan untuk  menambah pagu 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagirumah tangga yang 

dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTSPM untuk Program 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini 

didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.47 

4. Penetapan pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan rendah 

kecamatan dan desa/kelurahan 

 

a) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kecamatan dan 

desa/kelurahan/pemerintahan setingkat tahun  2016 merupakan besaran jumlah 

Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat  

Berpendapatan Rendah pada tahun 2016 disetiap kecamatan dan 

desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan 

untuk RTSPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di 

setiap  kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat  pada  tahun2016. 

b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap 

kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota. 

c) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disuatu  

                                                           
47Ibid, h.33 
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desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke 

desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali  melalui Muscam yang dilakukan 

atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau  lebih sebagai  

tindak  lanjut   Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dimasingmasing desa/ 

kelurahan/pemerintah setingkat.48 

c).  Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM) 

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTSPM 

didesa/kelurahan/pemerintah setingkat, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muske 

untuk memperbaharui DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah 2016, yaitu: 

1) DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber 

dari DPM Subsidi Beras  bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta 

perubahan/pemutakhirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015. 

2) Mudes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM 

Subsidi Beras Bagi  Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. 

3) Melalui Mudes/Muskel ditetapkan Rumah Tanggayang diganti dan Rumah 

Tangga Pengganti. 

4) Bagi RTSPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat   Berpendapatan Rendah 

Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat keluar 

desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau yang dinilai tidak layak sebagai 

                                                           
48Ibid. h.34 
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penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka 

digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai  layak melalui proses 

Mudes/Muskel. RTSPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga 

tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga 

(PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam 

DPM. 

5) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTSPM pada butir 4 

(empat)  di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang 

memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia 

sekolah, lansia, kepala Rumah Tangga nya perempuan, kondisi fisik rumahnya 

tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap. 

6) Daftar akhir RTSPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, 

termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/Muskel, dituangkan ke dalam 

DPM1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang 

menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah 2016 di desa/kelurahan. 

7) Setelah DPM1 dihasilkan, penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan. Merujuk butir 1, apabila 

Mudes/Muskel diselenggarakan, pelaksanaannya harus dituangkan dalam 

Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTSPM Subsidi Beras Bagi Masya 

rakat Berpendapatan Rendah hasil Mudes/Muskel dimasukkan kedalam 
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Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 

2016 dibuat rangkap 3 (tiga), yang pertama ditujukan untuk kelengkapan 

administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah Kabupaten/Kota, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, 

dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi ditingkat desa/kelurahan. 

Format BA dan FRP 2016 terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 

dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan kepada Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan 

FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilak sanakan maka perlu dilengkapi 

dengan BA Muscam dan FRP 2016. BA Mudes/Muskel, Muscam  (jika ada) 

dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota paling lambat 29 April 2016. 

Bupati/Walikota mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah (DPM1) untuk wilayah kabupaten/kota. 

8) Halhal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur didalam Juknis.49 

d).  Peluncuran Dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah 

 

1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

                                                           
49Ibid. h.35. 
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melakukan peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah nasional untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait 

tingkat pusat dan daerah. 

2) Peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

nasional dapat diikuti peluncuran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah di provinsi oleh Gubernur. 

3) Sosialisasi Pedum dan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh 

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. 

4) Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah diprovinsi, kabupaten/kota dapat dilaksanakan tanpa 

harus menunggu pelaksanaan peluncuran  dan  sosialisasi Program Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional. 

5) Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang 

terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah. 

6) Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi 

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.50 

e).   Pemantauan Dan Evaluasi 

 

1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Subsidi Beras Bagi 

                                                           
50Ibid. h.36. 
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Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTSPM Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah diberbagai daerahmaka Tim Koordinasi 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan pemantauan 

dan evaluasi (PE) pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah. 

2) Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat 

pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya. 

3) Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

melakukan PE kejenjang yang lebih rendah atau ke RTSPM bila diperlukan. 

4) Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Provinsi dapat dikoordinasikan dengan TKPK Provinsi. 

Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK 

Kabupaten/Kota. 

5) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai 

dengan kebutuhan/tematik. 

6) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan 

(supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan. 

7) Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah pada berbagai tingkatan dapat menggunakan 

instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai 
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panduan.51 

f). Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Sampai Titik Distribusi (TD) 

 

1) Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG. 

2) Penyediaan beras untuk RTSPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo 

Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung. 

3) Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun 

rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA. 

4) Mekanisme Penyaluran: 

a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, 

Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh 

Bupati/Wali  kota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG. 

b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk 

masingmasing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu 

peluncuran resmi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah pada awal tahun. 

c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai 

ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras. 

                                                           
51Ibid. h.37. 
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d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim 

Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan 

Berita Acara yang di tanda tangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi 

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi. 

e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi 

dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak. 

f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau 

kendala antara lain musim panen,kondisi geografis, iklim/cuaca, dan 

hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di 

suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah dapat diatur lebihlanjut di dalam Juklak/Juknis oleh 

pemerintah daerah setempat.52 

g). Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah Dari TD Ke Titik Bagi (TB) 

 

1) Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke 

TB sampai RTSPM menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi dan 

kabupaten/kota). 

                                                           
52Ibid. h.38. 
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2) Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah/Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang 

diserahkan oleh Perum BULOG di TD. 

3) Apabila kuantitas dan kualitas Sub sidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi harus langsung mengembalikan 

kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambatlambatnya 

2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai. 

4) Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke 

TB dan RTSPM dapat dilakukan secara regular oleh Kelompok Kerja (Pokja) 

atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.53 

h).  Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 

Dari TB Ke Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) 

 

1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TB keRTSPM maka TB ditetapkan di 

lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTSPM. 

2) Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah dari TB kepada RTSPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dengan menyerahkan Subsidi 

Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTSPM sebanyak 15 

kg/RTS/bulan, selama 12 kali da lam setahun, dicatat dalam DPM2, 

selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

                                                           
53Ibid. h39. 
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Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.54 

i). Pembayaran Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat 

Berpendapatan Rendah (HTR) 

 

1) Harga tebus subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (HTR) 

sebesar rp.1.600,00/kg di TD. 

2) Pembayaran HTR dari RTSPM kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras 

Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada prinsipnya dilakukan secara 

tunai. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan 

Rendah langsung menyetorkan uang HTR tersebut kerekening Perum BULOG 

melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG 

setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai 

dengan situasi dan kondisi setempat. 

3) Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTSPM sesuai dengan HTR 

sebesar Rp.1.600,/kg. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh pe 

nyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD 

dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut didalam 

Juknis.55 

j).   Pembiayaan 

1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara 

Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana 

SubsidiBeras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna 

                                                           
54Ibid. h.40. 
55Ibid. h.41. 
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Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah dan tata cara verifikasinya. 

2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi 

Masyarakat Berpendapatan Rendah, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, 

koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya 

 




