
I. PENDAHULUAN 
1.1   Latar Belakang 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan 34 mengamanatkan bahwa 

pemerintah wajib menjamin kehidupan fakir miskin, anak-anak terlantar, 

mengembangkan sistem jaminan sosial, serta memberdayakan masyarakat yang 

lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan 

demikian pemerintah perlu menyediakan bantuan yang dibutuhkan berupa  

transfer tunai, kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Juga  terkait 

dengan penyediaan  subsidi yang bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasarnya, serta subsidi untuk menjaga 

agar produsen mampu berproduksi, terutama kebutuhan dasar  dengan harga 

terjangkau. 

Beras masih merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat.  

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2009), beras adalah komoditas yang paling 

penting bagi penduduk miskin.  Dalam penentuan garis kemiskinan, pengeluaran 

rumah tangga untuk komoditas beras mencapai 28,6% di perdesaan dan 18,56% 

di perkotaan, sehingga perubahan harga beras sangat mempengaruhi tingkat 

kemiskinan.   

Krisis ekonomi yang terjadi mulai pertengahan 1997 dan diperburuk oleh 

penurunan produksi beras akibat El-Nino telah menyebabkan ketahanan pangan 

berada pada posisi yang sangat rawan. Akibat krisis, banyak industri yang tutup, 

pengangguran meningkat, daya beli rendah, sementara harga beras justru 

melonjak tajam. Impor pangan mengalami hambatan akibat rendahnya 

kepercayaan internasional terhadap kemampuan devisa Indonesia. Perilaku 

panic buying semakin sering dijumpai akibat rendahnya kepercayaan masyarakat 

terhadap jaminan suplai pangan.  
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Menyadari sulitnya akses penduduk miskin terhadap beras yang 

disediakan melalui pasar bebas, mulai Juli 1998 pemerintah menerapkan 

kebijakan baru berupa targeted price subsidy yang dikenal dengan operasi pasar 

khusus (OPK). Dalam kebijakan ini, keluarga miskin yang rawan pangan 

diberikan jatah beras murah dengan harga Rp 1.000,- per kg, atau 54 persen dari 

harga pasar saat itu.  

Respon terhadap fenomena kemiskinan tersebut dilanjutkan                           

Pemerintah dalam bentuk program beras bersubsidi kepada Rumah Tangga 

Miskin (RTM) pada tahun 1998. Program yang kemudian dikenal sebagai 

program Raskin (Beras Bersubsidi Untuk Rumah Tangga Miskin) merupakan 

salah satu upaya Pemerintah untuk membantu meringankan beban sosial 

ekonomi yang dihadapi RTM di tengah krisis ekonomi.  

Tujuan utama program Raskin adalah untuk memberikan perlindungan 

sosial dalam rangka menjamin akses rakyat miskin terhadap kecukupan pangan. 

Dengan  program Raskin, pengeluaran untuk membeli beras dapat diturunkan 

karena harga beras bersubsidi menjadi  murah dan terjangkau oleh RTM dan 

alokasi anggaran yang mestinya untuk membeli beras dapat dialihkan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Pada akhirnya, tujuan program ini tentu 

saja untuk memberikan kesempatan hidup yang layak bagi rakyat miskin serta 

peningkatan kualitas hidupnya.  

Keberhasilan pelaksanaan program Raskin menurut Pedoman Umum 

Raskin  didasarkan pada enam indikator ketepatan. Aspek ketepatan tersebut 

terdiri dari tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, administrasi dan kualitas. Namun 

demikian, dari berbagai studi yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga, 

menunjukkan bahwa banyak aspek yang harus terus ditingkatkan dalam 

pelaksanaan program ini.  



3 
 

Untuk memberikan alternatif peningkatan efektivitas Raskin sesuai  

indikator tersebut, dalam penelitian ini akan dilihat efektivitas pelaksanaan 

Raskin; persepsi Rumah Tangga Sasaran (RTS)  terhadap kinerja dan harapan 

mereka terhadap Raskin; serta  tingkat kepuasan RTS secara menyeluruh 

terhadap pelaksanaan Raskin ke depan. Aspek-aspek ini perlu mendapatkan 

perhatian terutama sebagai bahan evaluasi, sehingga Program Raskin dapat 

lebih efektif dan  lebih memberikan kepuasan yang optimal bagi RTS.     

Persepsi masyarakat terhadap Ketepatan Sasaran penerima manfaat 

umumnya didasarkan pada data RTS yang ada di tingkat desa/kelurahan. 

Ketepatan Jumlah dipersepsikan RTS berdasarkan jumlah beras yang diterima 

RTS setiap bulannya. Pada umumnya, RTS menganggap alokasi Raskin yang 

ditetapkan pemerintah bersifat  “pemberian” tanpa dasar perhitungan  yang 

terkait dengan tingkat pemenuhan  kebutuhan pangan mereka. 

Ketepatan harga terjadi apabila harga yang dibayarkan RTS sebesar Rp. 

1.600/kg di titik distribusi.  Indikator tepat waktu  diukur  dari ketepatan waktu 

pengiriman beras setiap bulan. Ketepatan Kualitas adalah beras yang 

didistribusikan kepada RTS sesuai dengan standar kualitas beras dalam Inpres 

Perberasan. Sedangkan tepat administrasi lebih banyak terkait dengan kinerja 

para pelaksana Raskin/Satker.  

Secara umum, RTS menganggap Program Raskin adalah bantuan yang 

diterima begitu saja tanpa perlu melibatkan persepsi RTS tentang kinerja dan 

harapannya. Informasi tentang persepsi RTS  ini penting bagi pengelola Raskin  

dalam merancang  implementasi Raskin yang lebih  berorientasi sesuai harapan  

dan kepuasan RTS. Penelitian ini perlu dilaksanakaan untuk memberikan 

masukan bagi peningkatan efektivitas Program Raskin di masa yang akan 

datang berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pelayanan Raskin saat ini dengan 
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harapan RTS terhadap Raskin serta kepuasan para penerima manfaat tersebut. 

Pada akhirnya, akan dirumuskan alternatif strategi prioritas yang lebih tepat 

dalam pelaksanaan Raskin, sehingga manfaat Raskin benar benar dapat 

dirasakan oleh RTS sebagai  bagian  dari  upaya pengentasan kemiskinan dan 

pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah.     

1.2   Perumusan Masalah 

Walaupun program Raskin  sudah berlangsung lebih dari 12 tahun, tetapi 

kualitas pelaksanaan program tetap perlu ditingkatkan sesuai  indikator 

ketepatan.  Sebagai bagian dari kebijakan publik, Raskin perlu dievaluasi kinerja 

pelaksanaannya agar memberikan kepuasan bagi para penerima manfaatnya. 

Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar implementasi  program  lebih 

efektif.  

Penelitian ini akan mendalami permasalahan yang berkaitan dengan 

penilaian efektivitas Raskin dan tingkat kepuasan RTS terhadap Raskin. 

Efektivitas dinilai dari ketepatan sasaran penerima manfaat, jumlah beras yang 

dibagikan, harga tebus Raskin di titik distribusi, ketepatan waktu pendistribusian 

dan ketepatan kualitas berasnya. Kepuasan RTS dinilai dari perbandingan   

kinerja Raskin selama ini  dengan harapannya terhadap Raskin. Diantara kinerja 

dan harapan memiliki kemungkinan terjadinya kesenjangan penilaian (gap). 

Kesenjangan ini terjadi karena adanya harapan RTS yang tidak sesuai dengan 

pelayanan Raskin khususnya di titik distribusi atau titik bagi yang langsung 

berhubungan dengan RTS. Pada akhirnya, hal ini akan menimbulkan 

ketidakpuasan RTS dan  penilaian yang  negatif terhadap program secara 

keseluruhan.  Oleh karena itu, informasi tentang efektivitas Raskin dan kepuasan 

RTS akan sangat bermanfaat  sebagai masukan bagi peningkatan pelayanan 
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Raskin di masa yang akan datang khususnya di DKI Jakarta sebagai ibu kota 

negara.   

Pemilihan Jakarta  sebagai lokasi penelitian  dilakukan secara  sengaja  

dengan pertimbangan bahwa Jakarta adalah salah satu kota dengan penduduk 

terpadat di Indonesia.  Faktor ini sangat potensial memiliki  banyak masalah 

kependudukan, antara lain persoalan kemiskinan. Dengan demikian, aspek-

aspek permasalahan dalam penelitian ini  terkait  pertanyaan-pertanyaan berikut:  

1) Bagaimana tingkat efektivitas dan kepuasan pelaksanaan Raskin di DKI 

Jakarta?  

2) Bagaimana tingkat kinerja dan harapan RTS terhadap pelaksanaan Program 

Raskin serta kesenjangan (Gap) diantara keduanya selama ini? 

3) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  kepuasan RTS secara umum ? 

4) Bagaimana strategi  peningkatan efektivitas Raskin? 

1.3   Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas Raskin sehingga 

tercipta suatu  jaminan sosial bagi masyarakat miskin khususnya dalam bidang 

pangan.  Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:   

1) Menganalisa tingkat efektivitas dan kepuasan pelaksanaan Raskin di DKI 

Jakarta. 

2) Menganalisa  tingkat kinerja dan harapan RTS terhadap pelaksanaan 

Program Raskin serta kesenjangan (Gap) diantara keduanya selama ini. 

3) Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi  kepuasan RTS terhadap 

Program Raskin. 

4) Merumuskan strategi  peningkatan efektivitas Raskin. 
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1.4   Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang 

terkait dalam pelaksanaan Raskin, yaitu: 

1) Sebagai acuan kebijakan penyempurnaan program Raskin khususnya dari sisi 

kepuasan RTS dan efektivitas pelaksanaannya selama ini.   

2) Sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan pengetahuan dan 

wawasan mengenai implementasi Raskin, pengukuran kepuasan RTS  dan  

efektivitas pelaksanaannya.   

3) Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

yang terkait dengan efektivitas dan kepuasan pelanggan.  

1.5   Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada persepsi RTS penerima Raskin 

terhadap  pelaksanaan  Raskin selama ini. Persepsi ini terkait dengan faktor – 

faktor yang mempengaruhi kepuasan RTS, dan penilaian terhadap efektivitas 

Raskin yang telah dilaksanakan di DKI Jakarta selama ini.   
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