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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Dalam penelitian ini dibahas mengenai proses penyaluran program raskin

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi Islam. Setelah

melakukan obseravsi terhadap hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini,

peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan yang hasil-hasil temuannya

dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi.

Adapun penelitian yang relevan yang pertama, dapat dilihat dari hasil

penelitian berikut ini :

1. Oleh Hikmah Munthe Skripsi dengan judul penelitian: Evaluasi

Program Beras Miskin (Raskin) Di Lingkungan X Kelurahan Sitirejo I

Kecamatan Medan Kota. Program beras raskin dikelurahan sitirejo I

berjalan dengan baik. Program beras raskin (beras rakyat miskin)

merupakan program bantuan perlindungan sosial bagi keluarga miskin

yang merupakan suatu pendekatan dengan upaya untuk meringankan

beban pengeluaran masyarakat miskin dengan memberikan subsidi

beras. Program beras raskin mempunyai tujuan yang pertama

meringankan beban dari pada rakyat miskin dengan memberikan

bantuan pangan pokok melalui beras bersubsidi kepada masyarakat

miskin yang membutuhkan, terbukti dapat meringankan beban hidup

para keluarga miskin yang dapat membeli subsidi beras dari

pemerintah dengan harga murah dengan kualitas yang lumayan bagus.
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Yang kedua membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan paling

dasar bagi seluruh anggota keluarga mereka yaitu kebutuhan akan

pangan (beras). 1

2. Oleh Rafika Pratiwi Skripsi dengan judul penelitiannya: Analisis

Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Ekonomi Islam (studi kasus pada masyarakat penerima raskin

di Kecamatan Sukoharjo). Dalam penelitian ini dijelaskan program

raskin di Kecamatan Sukoharjo dari tahun 2010-2014 tidak terlaksana

secara baik. Berdasarkan data dari Kantor BKKBN di Kecamatan

Sukoharjo menyatakan bahwa penerima raskin dari tahun ke tahun

selalu mengalami peningkatan. Program raskin di Kecamatan

Sukoharjo belum dapat memenuhi indikator 6T ketepatan raskin,

dimana indikator  6T tersebut sangat berpengaruh terhadap kesuksesan

program raskin di Kecamatan Sukoharjo. Dari indikator 6T yaitu: tepat

sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, tepat waktu, tepat

administrasi, bahwa pada kenyataan di lapangan program raskin di

Kecamatan Sukoharjo hanya memenuhi dua indicator saja yaitu

indicator tepat harga dan tepat administrasi. 2

3. Oleh Habib Mansyur skripsi dengan judul penelitiannya

Pendistribusian Beras Subsidi (Raskin) Di Desa Bumharjo Kecamatan

Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dalam

1 Hikmah Munthe, “Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) Di Lingkungan X
Kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara 2009)

2 Rafika pratiwi, “Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Menurut Ekonomi Islam” (Skripsi IAIN Raden Lampung 2016)
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penelitiannya dijelaskan pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa

Bumiharjo telah di bagikan secara merata kepada semua masyarakat

desa baik miskin maupun tidak miskin atau tidak sesuai dengan RTS,

yang tidak sesuai pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis raskin. Pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa

Bumiharjo tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam perspektif

Ekonomi Islam. Seperti yang telah penulis jelaskan bahwa

pengambilan beras Raskin oleh masyarakat Desa Bumiharjo termasuk

salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain

karena dengan pembagian tersebut hak dari masyarakat miskin tidak

bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima

jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya. Dengan prinsip

keadilan dalam distribusi, pendistribusian raskin tersebut tidak

mencerminkan adanya prinsip keadilan karena pemenuhan hak yang

semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan. Beras

Raskin yang telah di distribusikan kepada seluruh masyarakat baik

miskin maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi

pada masyarakat Desa Bumiharjo. Dan bahwa kebijakan pemerintah

untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat yang kurang

mampu tidak tepat dalam konsep Islam, walau hanya dikasih bantuan

beras subsidi (Raskin) dan bantuan lainnya.3

3 Habib Mansyur, “Pendistribusian Beras Subsidi (Raskin) Di Desa Bumiharjo
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi UIN Walisongo
Semarang 2015)
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Persamaan dan perbedaan dari kajian relevan dan judul yang di ambil oleh

penulis, yaitu :

1. Persamaan

a) Kualitas berasnya sama dan harganya sama.

b) Dapat meringankan bebas masyarakat miskin

c) Pendistribusiannya tidak adil atau ada ketidakadilan dalam proses

penyaluran raskin.

2. Perbedaan

a) Raskin di salurkan tepat waktu dalam setiap bulan

b) Tepat sasaran dalam penyaluran Raskin

B. Tinjauan Umum tentang raskin

1. Sejarah Raskin

Penyaluran Raskin (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah

dimulai sejak 1998. krisis moneter tahun 1998 merupakan awal

pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan

rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya tersebut

program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin

mulai tahun 2002, raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program

darurat (social safetynet) melainkan sebagai bagian dari program

perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan

raskin menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran

dan mencapai tujuan raskin.4

4 http://www.bulog.co.id/sekilas_raskin.php. Diakses tanggal  1 Maret 2018.
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Penentuan kriteria penerima manfaat raskin seringkali menjadi

persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya

kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini

menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama

rumah tangga miskin. Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat

raskin masih menggunakan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) yaitu data keluarga prasejahtera alasan

ekonomi. Hal inilah yang menjadikan raskin sering dianggap tidak tepat

sasaran, karena rumah tangga sasaran berbagi dengan keluarga miskin lain

yang belum terdaftar sebagai sasaran.

Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM)

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data dasar dalam pelaksanaan raskin.

Dari jumlah Rumah Tangga Miskin yang tercatat sebanyak 19,1 juta

Rumah Tangga Sasaran (RTS), baru dapat diberikan kepada 15,8 juta RTS

pada tahun 2007. Dan  pada tahun 2008, dengan jumlah Rumah Tangga

Sasaran (RTS) 19,1 juta pada tahun 2008, berarti telah mencakup semua

rumah tangga miskin yang tercatat dalam survei Badan Pusat Statistik

(BPS) tahun 2005. jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi

selama raskin disalurkan. Penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS)

hasil pendataan program perlindungan sosial tahun 2008 (PPLS-2008) dari

Badan Pusat Statistik (BPS) diberlakukan sejak tahun 2008 yang juga
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berlaku untuk semua program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan

oleh pemerintah.5

Realisasi raskin selama 2005-2009 berkisar antara 1,6 juta ton-3,2

juta ton. Dengan harga tebus Rp. 1.000/kg sampai dengan 2007 dan Rp.

1.600/kg sejak tahun 2008, raskin bukan hanya telah membantu rumah

tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya. namun juga

sekaligus menjaga stabilitas harga. Raskin telah mengurangi permintaan

beras ke pasar oleh sekitar 18,5 juta pada tahun 2009. Selain itu,

perubahan harga tebus dari Rp. 1.000/kg menjadi Rp. 1.600/kg juga

dengan mempertimbangkan anggaran dan semakin banyaknya rumah

tangga sasaran yang dapat dijangkau. Harga ini juga masih lebih rendah

dari harga pasar yang saat itu rata-rata sekitar Rp. 5000-5.500/kg. Dampak

raskin terhadap stabilitas harga terlihat pada saat raskin hanya diberikan

kurang dari 12 bulan (seperti pada tahun 2006 = 11 bulan dan tahun 2007

= 10 bulan). Harga beras akhir tahun 2006 dan awal 2007 serta akhir 2007

dan awal 2008 meningkat tajam.  Pada saat itulah, pemerintah melakukan

Operasi Pasar Murni (OPM) dan Operasi Pasar Khusus dari Cadangan

Beras Pemerintah (OPK-CBP). Beberapa kendala dalam pelaksanaan

raskin selama ini terutama dalam pencapaian ketepatan indicator maupun

ketersediaan anggaran. sampai dengan saat ini, jumlah beras yang akan

disalurkan baru ditetapkan setelah anggarannya tersedia. Selain itu

ketetapan atas sejumlah beras raskin yang disediakan juga tidak selalu

5 Ibid
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dilakukan pada awal tahun, dan sering dilakukan perubahan di pertengahan

tahun karena berbagai faktor. Hal ini akan menyulitkan dalam perencanaan

pendanaan dan perhitungan biaya-biayanya.6

Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dinamis menjadi suatu

kendala tersendiri di lapangan. Masih ada Rumah Tangga Miskin (RTM)

di luar Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum dapat menerima raskin

karena tidak tercatat sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Badan Pusat

Statistik (BPS). Kebijakan local dan “Keikhlasan” sesame Rumah Tangga

Miskin (RTM) dalam berbagi, tidak jarang dipersalahkan sebagai

ketidaktepatan sasaran. Ketepatan harga terkendala dengan hambatan

geografis. Jauhnya lokasi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dari titik

distribusi mengakibatkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) harus membayar

lebih untuk mendekatkan beras ke rumahnya. Harga tebus Raskin oleh

Rumah Tangga Sasaran (RTS)tidak lagi Rp. 1.000/kg atau 1.600/kg karena

Rumah Tangga Sasaran (RTS) harus membayar biaya-biaya lain untuk

operasional dan angkutan dari Titik Distribusi (TD) ke rumah mereka.

Peran pemerintah kabupaten/kota untuk membantu Rumah Tangga

Sasaran (RTS) mencapai tepat harga perlu terus didorong. Saat ini sudah

banyak pemerintah kabupaten/kota yang menyediakan dan APBD-nya

untuk raskin.7

Apresiasi bagi pemerintah kabupaten/kota patut diberikan karena

perhatian terhadap penyediaan dan pengalokasian APBD serta pengawalan

6 Ibid
7 Ibid
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terhadap pelaksanaan raskin. Kepedulian terhadap program raskin berarti

kepedulian terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang muncul dari hati

nurani untuk mengentaskan kemiskinan. Kesadaran bahwa raskin

merupakan tugas bersama Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu

mengurangi beban pengeluaran 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS)

pada tahun 2009, perlu terus ditumbuhkan.8

Untuk mencapai tepat sasaran, tepat harga dan tepat waktu,

beberapa penyempurnaan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan

pola distribusi yang langsung disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran

(RTS) namun juga melalui Warung Desa (WarDes). Melalui Wardes,

penyaluran raskin menjadi lebih dekat kepada Rumah Tangga Sasaran

(RTS) dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) membeli beras secara bertahap

sesuai daya belinya selama 1 bulan dengan harga sesuai dengan ketepatan.

Penyaluran melalui wardes berawal dari pilot project pada akhir tahun

2008 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2009. Melalui Warung

Desa, sistem administrasi distribusi Raskin juga yang dituangkan dalam

Daftar Penerima Manfaat 1 (DPM 1), pembagian kartu raskin, dan realisasi

penerima beras oleh RTS dapat diterapkan sistem pembayaran melalui

kerjasama dengan jaringan unit-unit perbankan di Desa/Kelurahan secara

langsung. Peningkatan ketetapan sasaran juga terus ditingkatkan melalui

pendampingan pola distribusi melalui kelompok masyarakat pada tahun

2009. Distribusi Raskin dilakukan oleh kelompok masyarakat yang

8 Ibid
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umumnya berbasis keagmaan maupun oleh kelompok masyarakat miskin

penerima manfaat Raskin.9

2. Pengertian Raskin

Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang

dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras

dipasaran. Awal mula realisasi beras miskin pada tahun 1998 ketika terjadi

krisis moneter, yang bertujuan untuk mempererat ketahanan pangan rumah

tangga terutama rumah tangga miskin (RTM).10

Raskin merupakan subsisdi pangan dalam bentuk beras yang

diperuntukan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari

pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan

perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program

raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indicator 6T, yaitu : Tepat

sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat

administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran

Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan

pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi

energy dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan

/membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga

penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.11

9 Ibid
10 http://bulog.go.id/,”Program Beras untuk Keluarga Miskin”,h.4-6. Diakses 05 April

2018
11 http://www.tnp2k.go.id/id, “Beras Raskin”,h.1. Diakses 05 April 2018
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Program raskin adalah program nasional lintas sektoral yang baik

vertical (Pemerintah Pusat Sampai Degan Pemerintah Daerah) maupun

horizontal (Lintas Kementerian/Lembaga ), sehingga semua pihak yang

berkait bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-

masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan program

raskin.12

3. Tujuan Raskin

Tujuan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan

rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran

(RTS) melalui pemenuhan sebagaian kebutuhan pangan beras.

4. Manfaat Raskin

Manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan

rendah adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran,

sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan.

b. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di titik

distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) pada Rumah

Tangga Sasaran.

c. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi

d. Stabilitas harga beras di pasaran

12 http://www.tpn2k.go.id/tanya-jawab-program-raskin/page1. Diakses 05 April 2018
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e. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan

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

pangan nasional.

f. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.13

C. Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang atau kelompok

yang bertujuan untuk menilai program yang telah disusun. Evaluasi sangat

dibutuhkan dalam berbagai kegiatan yang kita lakukan karena dengan evaluasi

tersebut maka kita dapat melihat hasil dari capaian yang kita lakukan dalam

kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam sebuah lembaga atau instansi tertentu

yang telah menyusun program kerja selama satu tahun kepengurusan kemudian

setelah satu tahun itu berlalu maka akan ada namanya evaluasi program kerja.

Evaluasi program kerja adalah menilai atau melihat sebuah program kerja yang

sudah dirancang diawal apakah terlaksana dengan baik atau tidak.

Dalam ekonomi Islam evaluasi merupakan salah satu komponen dari

sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk

mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan

Islam dan proses pembelajaran.14 Dengan demikian evaluasi bukan sekedar

menilai suatu aktivitas secara spontan dan incidental, melainkan merupakan

kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan berdasarkan atas

tujuan yang jelas.15

13 Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2016.h.14
14 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam mulia, (Jakarta:2010), h.220
15 ibid.,h.221
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Dengan mendasar pada pengertian di atas, maka dapat dikemukakan

bahwa evaluasi adalah suatu proses menentukan nilai seseorang dengan

menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu,

evaluasi proses produksi adalah suatu proses menentukan nilai proses produksi

dengan menggunakan patokan-patokan tertentu agar mencapai tujuan pengajaran

yang telah ditentukan sebelumnya.16

Evaluasi dapat digunakan untuk menyusun gradiasi kemampuan karyawan

sehingga ada penanda simbolik yang dilaporkan kepada semua pihak. Evaluasi

dilaksanakan secara komperensif, obyektif, kooperatif, dan efektif. Evaluasi

dilaksanakan pada tujuan.17

Setiap perbuatan dan tindakan dalam pendidikan selalu menghendaki hasil.

Proses produksi selalu berharap bahwa hasil yang diperoleh sekarang lebih

memuaskan dari hasil yang diperoleh sebelumnya. Untuk menentukan dan

membandingkan antara satu hal dengan lainnya diperlukan adanya evaluasi.18

Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)

terhadap rencana dan standar.19

Agar evaluasi dapat akurat dan bermanfaat, maka evaluasi harus

menerapkan seperangkat prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

a. Valid

16 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, Ghalia Indonesia,
(Bogor:2011), h.142

17 Hendyat Soetopo, Pendidikan dan Pembelajaran (Teori Permasalahan dan praktek),
UMM Press, (Malang:2005), h.145

18 Ramayulis, Op.Cit., h.224
19 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang evaluasi
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Evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan

jenis tes yang terpercaya dan shahih. Artinya, adanya kesesuaian alat ukur

tidak memiliki keshahihan yang dapat dipertanggungjawabkan maka data

yang dihasilkan juga salah dan kesimpulan yang ditarik juga menjadi salah.

b. Berorientasi pada kompetensi

Evaluasi harus memiliki pencapaian kompetensi produksi yang

meliputi seperangkat pengetahuan, sikap keterampilan dan nilai yang

terefleksi dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dengan berpijak pada

kompetensi ini maka, ukuran-ukuran keberhasilan proses produksi akan dapat

diketahui secara jelas dan terarah.

c. Berkelanjutan

Evaluasi harus dilakukan secara terus menerus dari waktu-kewaktu

untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan proses produksi.

Sehingga kegiatan dna unjuk kerja produksi dapat dipantau melalui penilaian.

d. Menyeluruh

Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek

dan dan meliputi seluruh materi serta berdasarkan pada strategi dan prosedur

penilaian. Dengan berbagai bukti tentang hasil produksi yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

e. Bermakna

Evaluasi diharapkan mempunyai makna yang signifikan bagi semua

pihak. Untuk itu evaluasi hendaknya mudah dipahami dan dapat

ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian
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hendaknya mencerminkan gambaran yang utuh tentang produksi dalam

pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan.20

D. Pandangan Islam Mengenai Distribusi Program Raskin

Menurut Yusuf Qardawi 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 pras prosuksi dan pasca produksi.

Distribusi pra produksi 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.21

Dalam sistem ekonomi kapitalis, distribusi dipusatkan pada barang-barang

pasca produksi. Sistem kapitalis hanya mengkaji pada masalah kekayaan 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.22

20 Ibid., h.225
21 Muhammad Baqir Ash-Shadr, Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna (Jakarta:

Zahra,2008).h.149-150
22 Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-

Khaththab, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dalam “Fikih Ekonomi Umar bin Al-
Khathab”(Jakarta:Khalifa,2006),h.211-212
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Distribusi berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagangan

atau barang jasa kepada konsumen oleh produsen dan pemerintah.23 Kata

distribusi disinonimkan dengan kata dulah dalam bahasa Arab. Secara etimologi

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.24

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. al-Hasyr/59:7
ُسوِل َوِلِذي اْلقُْرَبٰى َواْلیَ  ُ َعلَٰى َرُسولِِھ ِمْن أَْھِل اْلقَُرٰى َفلِلَِّھ َوِللرَّ ِبیلِ َما أََفاَء هللاَّ َتاَمٰى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّ

ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتھُ  َ ۖ َكْي َال َیُكوَن ُدولًَة َبْیَن اْألَْغِنَیاِء ِمْنُكْم ۚ َوَما آَتاُكُم الرَّ ُقوا هللاَّ وا ۚ َواتَّ

َ َشِدیُد اْلِعَقابِ  إِنَّ هللاَّ

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 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 bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat
keras hukumannya. (Q.S. Al-Hasyr : 7)25

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menurunkan

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.26

Dalam sistem ekonomi Islam factor-faktor produksi tidak boleh dikuasia

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

23 Meity Taqdir Qodratilah, et.al., Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar (Jakarta:
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,2011),h.100

24 Zaki Fuad Chalil, Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam (Jakarta:
Erlangga,2009),h.46-48

25 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha
Putra, 2002),h.547

26 Op. Cit.h.50
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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.27

Adapun mekanisme pendistribusian raskin adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan Panduan Pelaksanaan Program Raskin

Dalam pelaksanaan program raskin diperlukan panduan

pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman

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

kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam

pelaksanaan program raskin. Panduan Pelaksanaan Program Raskin terdiri

dari Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin), Pedoman Khusus

Program Raskin, Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin), Dan

Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).28

a. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)

1) Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan

pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diinformasikan

dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat

pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. pedum ini di dalamnya

berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaa Program

Raskin yang berlaku secara nasional.

27 Op. Cit,h.77
28 Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2015,h.26
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2) Pedoman umum Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat

dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan

situasi dan kondisi yang berkembang.

3) Pedoman umum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat

diunduh pada website Kemenko Kesra (www.menkokesra.go.id)

dan website perum BULOG (www.BULOG.co.id).29

b. Pembuatan Pedoman Khusus Raskin

1) Untuk pelaksananaan kegiatan sektoral dalam program raskin maka

Kementerian/Lembaga (K/L) terkait menyusun Pedoman Khusus

Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman

Umum Raskin.

2) Pedoman Khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam

Program raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek

kegiatan Program Raskin yang menjadi tanggungjawab

Kementerian/Lembaga (K/L) tertetntu sesuai dengan tugas pokok

dna fungsinya.

3) Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait

dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk

disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.30

c. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin)

29 Ibid,h.26
30 Ibid,h.27
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1) Untuk Pelaksanaan Program Raskin di tingkat provinsi diperlukan

panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi

setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum raskin yang

disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin).

2) Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi di dalamnya

berisikan kebijakan masing-masing pemerintah provinsi, dukungan

faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-

masing Provinsi, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan

hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program raskin

seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan dan faktor alam

yaitu geografis, iklim dan lain-lain.

3) Juklak Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan

setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi

dan kondisi yang berkembang.

4) Juklak Raskin disampaikan kepada Tikor Raskin Pusat.31

d. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin)

1) Untuk pelaksanaan program raskin di tingkat kabupaten/kota

diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan

kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak

Raskin yang disebut Petunjuk Teknis (Juknis Raskin).

2) Juknis raskin bersifat spesifik untuk setiap kabupaten/kota di

dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah

31 Ibid,h.27
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kabupaten/kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan

local yang ada di masing-masing kabupaten/kota, upaya untuk

mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik kabupaten/kota

dalam pelaksanaan Program Raskin seperti kurangnya sarana dan

prasarana angkutan, iklim dan lain-lain.

3) Juknis Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota

dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan

situasi dan kondisi yang berkembang.

4) Juknis Raskin disampaikan dan dilaporkan kepada Tikor Raskin

Provinsi.32

2. Penetapan Pagu Raskin

a. Penetapan Pagu Raskin Nasional

1) Pagu Raskin Nasional tahun 2015 merupakan besaran jumlah

Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima Raskin pada tahun

2015 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin

secara nasional pada tahun 2015.

2) Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan

antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-

Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2015.

32 Ibid,h.28
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3) Besaran Pagu Raskin Nasional tahun 2015 yaitu 2,79 juta ton beras

selama 12 bulan untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak

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

4) Dalam situasi dan kondisi tertentu pemerintah atas persetujuan

DPR RI dapat menambah alokasi Pagu Raskin Nasional pada tahun

2015.

5) Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah baik provinsi maupun

kabupaten/kota tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31

Desember 2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan

pada tahun 2016.

6) Daftar wilayah administrasi provinsi dan kabupaten/kota yang

digunakan untuk penetapan Pagu Raskin 2015 mengacu pada

Master File Desa (MFD) semester 1 Tahun 2014 dari Badan Pusat

Statistik (BPS).33

b. Penetapan Pagu Raskin Provinsi

1) Pagu Raskin Provinsi tahun 2015 merupakan besaran jumlah

Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di

setiap provinsi atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM

Raskin di setiap provinsi pada tahun 2015. Pagu raskin untuk setiap

provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan rakyat.

33 Ibid,h.29



31

2) Pemerintah Provinsi dapat membuat kebijakan untuk menambah

pagu raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak

termasuk dalam data RTS-PM untuk program raskin 2015 dari

basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K. kebijakan ini didanai

oleh APBD sesuai dengan kemampuan.34

c. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota

1) Pagu Raskin Kabupaten/Kota tahun 2015 merupakan besaran

jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun

2015 di setiap Kabupaten/Kota atau jumlah beras yang

dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap Kabupaten/Kota pada

tahun 2015.

2) Pagu Raskin Untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oelh

Gubernur dengan mengacu pada Pagu Raskin Kabupaten/Kota

yang disampaikan oleh Menko Kesra pada waktu penetapan pagu

provinsi.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk

menambah Pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin

dan tidak termasuk dalam data RTS_PM untuk program raskin

2015 dari Basis data terpadu yang dikelola oleh TNP2K. kebijakan

ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.35

d. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

34 Ibid,h.29
35 Ibid,h.30
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1) Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat

tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran

yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan

desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau jumlah beras yang

dialokaiskan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan

desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada tahun 2015 berdasarkan

DPM 2015 yang berasal dari basis data terpadu untuk program

perlindungan sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil

pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah

dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke secretariat TNP2K

sesuai tenggat yang telah ditetapkan.

2) Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan

desa/keluarahan/pemerintah setingkat ditetapkan oelh

Bupati/Walikota

3) Pagu raskin di suatu Desa/Kalurahan/Pemerintah setingkat pada

prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah

setingkat, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan

dua desa/ kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih sebagai tindak

lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu raskin di

masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.36

36 Ibid,h.30


