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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemiskinan menjadi masalah yang krusial di negara berkembang 

seperti Indonesia. Negara Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dan 

tersebar dari Sabang sampai Merauke menjadikan tingkat populasi sangat 

tinggi sehingga menyebabkan naiknya permintaan pada kebutuhan hidup 

sehari-hari meliputi sandang, pangan, dan papan. Namun tidak semua 

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh keluarga miskin. Untuk membantu 

menurunkan kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai 

upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara terpadu dan 

simultan. Pemerintah mengeluarkan program pro rakyat yang terbagi dalam 

empat klaster. Klaster I: Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, 

Klaster II: program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat, Klaster III: penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, Klaster IV: peningkatan dan 

perluasan program pro rakyat. 

Terkait persoalan pangan, Indonesia 95% dari jumlah penduduknya 

mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi 

beras sebesar 113,7 Kg/jiwa/tahun (BPS 2011), bahkan sebelumnya 

mencapai 139,15 Kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh diatas rata-

rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 Kg/kapita/tahun. Juga diatas 

rata-rata konsumsi beras negara tetangga seperti Malaysia sebesar 80 
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Kg/kapita/tahun, Thailand 70 Kg/kapita/tahun, dan Jepang 58 

Kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen 

beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat 

strategis. Instabilitas perbesaran nasional akan mengakibatkan gejolak 

dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, politik, maupun ekonomi. 

Sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan 

perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang 

diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 

nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program 

Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima 

manfaat. 

Dalam Pedoman Umum Penyaluran Raskin (2012), intruksi presiden 

tentang kebijakan perbesaran nasional yang setiap tahun diterbitkan, 

mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non 

Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh 

Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, 

ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas 

ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog (Perusahaan Umum 

Badan Urusan Logistik) diinstruksikan untuk menyediakan dan 

menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan 

pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari 

petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat 

miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM 
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(Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat) dalam memenuhi kebutuhan 

pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam 

pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. 

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan 

kemiskinan kluster I tentang bantuan dan perlindungan sosial di bidang 

pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa bantuan beras 

bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga 

miskin dan rumah tangga rentan miskin). Rumah tangga yang berhak 

menerima beras Raskin adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang 

diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 (Pendataan Program 

Perlindungan Sosial) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kementerian 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia (Kemenko 

Kesra RI). Tahun 2012, program Raskin menyediakan beras bersubsidi 

kepada 17,5 juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di 

Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). 

Tahun 2010 adalah tahun dilaksanakannya Sensus Penduduk di 

seluruh wilayah Indonesia. Dari hasil sensus penduduk tahun 2010 tercatat 

jumlah penduduk Kota Malang sebesar 820.243 jiwa yang terdiri dari 

404.553 jiwa penduduk laki-laki dan 415.690 jiwa penduduk perempuan. 

Badan statistik Kota Malang 2012 menyebutkan populasi data keluarga 

miskin yang terdiri dari keluarga fakir miskin sebesar 36.286, sedangkan 

jumlah penduduk miskin sebesar 43.100. Angka ini menunjukkan bahwa 



4 
 

jumlah kemiskinan di Kota Malang masih cukup banyak. Apabila dilihat 

dari luas wilayah Kota Malang yang memiliki luas 110.06 Km² dengan 

jumlah penduduk 820.243 jiwa, maka kepadatan penduduk Kota Malang 

sebesar 7.453 jiwa/Km². Sedangkan penyebaran kepadatan penduduk paling 

besar berada di Wilayah Kecamatan Klojen (11.994 jiwa/km²), dan yang 

terendah berada di wilayah Kecamatan Kedungkandang (4.374 jiwa/Km²). 

Apabila dilihat dari penyebaran penduduk Kota Malang, maka jumlah 

penduduk Kecamatan Sukun menempati urutan kedua terbanyak dari 5 

kecamatan yang ada di Kota Malang setelah Kecamatan Lowokwaru. 

Badan Pusat Statistik Kota Malang menyebutkan Upah Minimum 

Kota Malang (UMK) atau Regional Minimum Wage adalah Rp. 1.132.254 

per bulan pada tahun 2012, sedangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) atau 

Minimum Average Lived Necessities sebesar Rp. 1.156.497,37 per bulan. 

Sedangkan Garis kemiskinan Kota Malang adalah Rp. 330.765/kapita/bulan 

pada tahun 2012. Dari data tersebut dapat dirinci lebih dalam bahwa 

seseorang bisa disebut miskin apabila mendapat upah dibawah Rp. 

330.765/kapita/bulan, atau sekitar Rp. 82.691/minggu, atau sekitar Rp. 

11.813/hari. 

Bantuan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah 

diharapkan dapat membantu menurunkan jumlah kemiskinan. Terkait 

dengan program Raskin, Menurut data Bulog jumlah Pagu Raskin kota 

Malang tahun 2010 adalah sebanyak 347.516.000 Kg untuk 5 kecamatan, 

yaitu Blimbing, Kedungkandang, Klojen, lowokwaru, dan Sukun. Jumlah 
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KK RTS (Kepala Keluarga Rumah Tangga Sasaran adalah sebanyak 26732. 

Setiap RTS berhak menerima Raskin sebanyak 15kg/bulan dengan harga 

tebus beras raskin (HTR) sebesar Rp 1,600,-/kg di titik distribusi. Pada 

Tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 rumah tangga sasaran (RTS) 

penerima Raskin tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 26.732 kepala 

Keluarga.  

Tabel 1.1 Pagu Raskin Kota Malang 
Pagu Raskin Kota 

Malang 

Tahun 

2010 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

No Kecamatan 

RTS 

Raskin 

Pagu 

Rakin 

(000) 

RTS 

Raskin 

Pagu 

Rakin 

(000) 

RTS 

Raskin 

Pagu 

Rakin 

(000) 

(KK) (KG) (KK) (KG) (KK) (KG) 

1 Blimbing 5072 65.936 5072 76.080 5072 76.080 

2 Kedungkandang 6183 80.379 6183 92.745 6183 92.745 

3 Klojen 3536 45.968 3536 53.040 3536 53.040 

4 Lowokwaru 4646 60.398 4646 69.690 4646 69.690 

5 Sukun 7295 94.835 7295 109.425 7295 109.425 

Total 26732 347.516 26732 400.980 26732 400.980 

Sumber: Bulog, data lengkap lihat lampiran 1 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5 kecamatan yang ada di 

Kota Malang, Kecamatan Sukun adalah penerima Raskin terbanyak 

dibandingkan 4 kecamatan lainnya. Kecamatan Sukun terdiri atas 11 

Kelurahan, yang semuanya tercakup dalam 87 RW atau 828 RT. Hal ini yang 

mendasari Kecamatan Sukun menjadi lokasi penelitian, dimana jumlah RTS 

Raskin sebesar 7295 KK dengan Pagu Raskin sebesar 109.425.000 Kg. Kota 

malang juga merupakan salah satu kota di Indonesia yang termasuk dalam 

pengukuran laju inflasi nasional. Namun dalam penerapan program Raskin 
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tersebut terdapat polemik yang masih harus di kaji karena pendistribusian 

Raskin menuai banyak permasalahan yang terjadi dalam prosesnya. Dari uraian 

diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis 

Distribusi Program Raskin (Beras Miskin) terhadap Probabilitas Penurunan 

Kemiskinan di Kota Malang Tahun 2012 (Studi Di Kecamatan Sukun)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang 

dikemukakan adalah:  

1. Bagaimanakah karakteristik rumah tangga penerima Program Raskin 

dan alur distibusi Raskin (Beras Miskin)? 

2. Bagaimanakah respon penerima Program Raskin (Beras Miskin) di 

Kota Malang?  

3. Berapa probabilitas kemiskinan yang dapat diturunkan dari program 

Raskin (Beras Miskin) di Kota Malang? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkupnya 

hanya pada Kecamatan Sukun, Kelurahan Tanjungrejo, dengan alasan 

wilayah tersebut adalah penerima Raskin terbanyak di Kota Malang, 

sehingga dengan wilayah yang tidak terlalu luas diharapkan dapat diperoleh 

data yang mendalam dan terperinci. Data yang diteliti dan dibahas adalah 

sebatas tahun 2012. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga penerima Program 

Raskin dan alur distribusi Raskin (Beras Miskin). 

2. Untuk mengetahui respon penerima program Raskin (Beras Miskin) di 

Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui probabilitas kemiskinan yang dapat diturunkan dari 

program Raskin (Beras Miskin) di Kota Malang. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat berimplikasi dalam hal sebagai 

berikut: 

1. Kegunaan akademis 

a. Para peneliti, mahasiswa yang berminat mengkaji ulang tema yang 

sama dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai sumber 

informasi, khusus mengenai Program Raskin (Beras Miskin) tersebut. 

b. Menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam 

memberi informasi kepada mahasiswa. 

2. Kegunaan praktis 

Pihak pemerintah Kota Malang dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 

sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan masukan dalam 

mengambil kebijakan dan pengembangan program-program 

kesejahteraan masyarakat kedepannya. 


