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Abstrak. Paper ini bertujuan untuk mengetahui peran program beras miskin atau raskin terhadap konsumi 

kesehatan rumah tangga menurut kota di provinsi Jawa Tengah. Paper ini menggunakan data Survey Sosial 

Ekonomi Nasional. Kategori kota yang berada di provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kota Magelang, Kota 

Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Temuan paper ini, (1) kategori 

penerima raskin di kota Pekalongan memiliki rerata konsumsi kesehatan terkecil sedangkan terbesar di Kota 

Salatiga; (2) kategori bukan penerima raskin di kota Magelang memiliki rerata konsumsi kesehatan terkecil 

sedangkan terbesar di Kota Semarang; (3) nilai perbedaan konsumsi penerima raskin lebih rendah 

dibandingkan bukan penerima raskin untuk lima kota kecuali Kota Salatiga. Rekomendasi paper ini adalah 

pemerintah dapat terus melanjutkan program beras miskin agar rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan 

dasar dimana salah satunya adalah kesehatan. Selain itu, pemerintah dapat memperbanyak variasi bantuan 

seperti bantuan peningkatan gizi rumah tangga khususnya anak usia sekolah atau anggota rumah tangga 

dalam tahap tumbuh kembang. 

KATA KUNCI: program beras miskin, konsumsi kesehatan, rumah tangga, jawa tengah 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 

 Program raskin merupakan perluasan dan perbaikan dari program operasi pasar terbuka (OPT) yang 

mulai digulirkan pemerintah di tahun 1998, sebagai akibat dari krisis keuangan 1997/1998. OPK 

merupakan bagian dari program jaminan sosial yang meliputi peningkatan jaminan pangan, perluasan 

lapangan kerja dan pendapatan, serta akses kebutuhan dasar khususnya pendidikan dan kesehatan [5]. 

Kaitannya dengan peningkatan jaminan pangan, melalui OPK pemerintah menyediakan beras subsidi 

sebesar 10 kg dengan harga per kg sebesar Rp 1000,-  dimana saat yang sama harga beras dipasaran 

sebesar Rp 2500. Beras ini diberikan kepada setiap rumah tangga sasaran untuk mendukung konsumsi 

pangan rumah tangga. Berdasarkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 

pemerintah telah menentukan bahwa target rumah tangga dalam program OPK sebesar 7,3 juta rumah 

tangga atau kurang lebih mencapai 15 persen dari seluruh penduduk Indonesia [3].  

  Untuk mengatasi  beberapa kekurangan, khususnya penentuan target penerima yang hanya rumah 

tangga miskin saja maka pemerintah menerapkan beberapa perbaikan, termasuk dengan merubah nama 

program menjadi program Raskin atau dikenal dengan beras untuk rumah tangga miskin di tahun 2000. 

Sejak itu, program dilaksanakan oleh Bulog dengan supervisi Kementrian Kesejahteraan Sosial dan 

didanai oleh pemerintah pusat [4]. Tujuan studi ini ingin mengetahui peran program beras miskin (raskin) 

terhadap konsumsi kesehatan rumah tangga menurut kota di Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

S - 6 

mailto:subanti@yahoo.co.id
mailto:arhaqkm@gmail.com


ISBN. 978-602-73403-1-2 

MS 36 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

 Data yang digunakan pada studi ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) individu 

dan rumah tangga. Data susenas yang digunakan adalah periode Februari 2008. Berdasarkan data 

tersebut, rumah tangga yang terlibat dalam studi ini sebesar 631 rumah tangga, dimana 257 rumah tangga 

merupakan penerima bantuan beras miskin dan 374 rumah tangga bukan penerima bantuan beras raskin. 

Kota Salatiga memiliki persentase terkecil penerima bantuan sebesar 0,78 persen sedangkan Kota 

Semarang memiliki persentase terbesar penerima bantuan sebesar 48,64 persen.  

 Dalam paper ini, konsumsi kesehatan rumah tangga didefinisikan sebagai akumulasi total konsumsi 

anggota rumah tangga setiap bulan yang digunakan untuk biaya pelayanan pengobatan / kuratif, biaya 

obat, biaya pelayanan pencegahan, dan biaya pemeliharaan kesehatan lainnya.      

 Pendekatan studi ini menggunakan pendekatan uji beda rata-rata dimana standar deviasi populasi 

tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama [2]. Prinsip pendekatan yang digunakan dalam paper ini 

adalah menguji nilai rata-rata dua kelompok (penerima raskin dan bukan penerima raskin) terhadap  

indikator outcome konsumsi kesehatan rumah tangga pada satu titik waktu yaitu tahun 2008. Lalu, 

dihitung selisih rerata konsumsi kesehatan rumah tangga yang menerima raskin dengan konsumsi rumah 

tangga bukan penerima raskin. Penghitungan formula selisih rerata konsumsi rumah tangga antara yang 

penerima dan bukan penerima raskin adalah sebagai berikut.   

 

                                                             Mean = (µ2008)
Raskin

 - (µ2008)
NonRaskin

       (1) 

Dimana  

µ2008 
Raskin

 : rerata konsumsi kesehatan perbulan rumah tangga penerima raskin tahun 2008 

µ2008
NonRaskin

 : rerata konsumsi kesehatan perbulan rumah tangga bukan penerima raskin tahun 2008 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 3.1 Rerata Konsumsi Kesehatan Per Bulan Bagi Rumah Tangga Penerima 

dan Bukan Penerima Bantuan Beras Miskin (Raskin) 

Kota 
Penerima Raskin (Rp) Bukan Penerima Raskin (Rp) 

Rerata Min Max Rerata Min Max 

Magelang 26.839 0 120.200 33.108 0 206.110 

Surakarta 40.853 0 271.510 186.495 0 6.678.124 

Salatiga 247.097 31.016 463.179 55.850 0 435.780 

Semarang 33.943 0 227.290 195.315 0 10.600.000 

Pekalongan 13.467 0 142.559 83.226 0 956.710 

Tegal 35.972 0 562.470 176.522 0 2.948.280 

 

 Berdasarkan tabel 3.1. Rerata konsumsi kesehatan rumah tangga penerima beras miskin (raskin) 

terbesar berada di Kota Salatiga (sebesar Rp 247.097,-) sedangkan terkecil berada di Kota Pekalongan 

(sebesar Rp 13.467,- per bulan). Rerata konsumsi kesehatan rumah tangga bukan penerima beras miskin 

(raskin) terbesar berada di Kota Semarang (sebesar Rp 10,6 juta) diikuti oleh Kota Surakarta (sebesar Rp 

6,6 juta), sedangkan terkecil berada di Kota Magelang (sebesar Rp 33.108,-). Dari hasil tersebut, 

konsumsi kesehatan di beberapa kota memiliki nilai minimal sebesar nol rupiah baik penerima beras 

miskin (raskin) maupun bukan penerima beras miskin (raskin). Menurut penulis, kemungkinan rumah 

tangga di kota-kota tersebut memang berada dalam kondisi sehat atau tidak mengkonsumsi biaya 

kesehatan.  
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Tabel 3.2 Hasil Estimasi 

Kota Asumsi Sign Mean Difference 

(Rp) 

Magelang Mhu Raskin_Magelang = Mhu Non Raskin_Magelang 0,760 -6268 

Surakarta Mhu Raskin_Surakarta = Mhu Non Raskin_Surakarta 0,167 -145642 

Salatiga Mhu Raskin_Salatiga = Mhu Non Raskin_Salatiga 0,538 191247 

Semarang Mhu Raskin_Semarang = Mhu Non Raskin_Semarang 0,011 -161373 

Pekalongan Mhu Raskin_Pekalongan = Mhu Non Raskin_Pekalongan 0,075 -69759 

Tegal Mhu Raskin_Tegal = Mhu Non Raskin_Tegal 0,352 -140549 

 

 Tabel 3.2 menunjukkan rerata konsumsi kesehatan rumah tangga penerima beras miskin (raskin) 

berbeda secara nyata dengan rumah tangga bukan penerima beras miskin (raskin) terjadi di Kota 

Semarang dan Kota Pekalongan. Sebaliknya, rerata konsumsi kesehatan rumah tangga penerima beras 

miskin (raskin) tidak berbeda secara nyata dengan rumah tangga bukan penerima beras miskin (raskin) 

terjadi di Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.  

 Alokasi dana beras miskin (raskin) cenderung menurunkan rata-rata konsumsi kesehatan rumah 

tangga hamper seluruh kota di Jawa Tengah kecuali Kota Salatiga. Penurunan rerata konsumsi rumah 

tangga terbesar terjadi di Kota Semarang (sebesar Rp 161.373,-) diikuti Kota Surakarta (sebesar Rp 

145.642,-) dan terendah di Kota Magelang (sebesar Rp 6.268,-). Bagi rumah tangga di Kota Semarang 

dan Kota Pekalogan, alokasi beras miskin (raskin) secara nyata atau signifikan cenderung menurunkan 

konsumsi kesehatan rumah tangga.  

 Temuan ini menunjukkan bahwa alokasi beras miskin (raskin) tidak selalu dapat meningkatkan 

konsumsi kesehatan rumah tangga meskipun rumah tangga penerima raskin sudah diupayakan agar 

terpenuhi kecukupan kebutuhan pokok yaitu pangan. Bisa jadi, penerima raskin tetap harus memenuhi 

kebutuhan pangan yang erat kaitannya dengan gizi rumah tangga seperti protein hewani, protein nabati, 

buah, dan kandungan gizi yang lain [1]. Bagi penerima raskin di Kota Salatiga, nilai yang positif dapat 

juga dimaknai bahwa penerima raskin mengalami peningkatan pendapatan karena tidak harus 

mengalokasikan uang yang dimiliki untuk membeli kebutuhan pangan pokok seperti beras sehingga uang 

yang dimiliki dapat dialokasikan untuk pengeluaran lainnya yaitu konsumsi kesehatan.  

 

IV. KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan hasil diatas, disimpulkan bahwa  (1) kategori penerima raskin di kota Pekalongan 

memiliki rerata konsumsi kesehatan terkecil sedangkan terbesar di Kota Salatiga; (2) kategori bukan 

penerima raskin di kota Magelang memiliki rerata konsumsi kesehatan terkecil sedangkan terbesar di 

Kota Semarang; (3) program beras miskin (raskin) menurunkan konsumsi kesehatan rumah tangga bagi 

penerima bantuan dibandingkan dengan bukan penerima bantuan hampir seluruh kota kecuali Salatiga. 

Rekomendasi paper ini adalah pemerintah dapat terus melanjutkan program beras miskin agar rumah 

tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar dimana salah satunya adalah kesehatan. Selain itu, pemerintah 

dapat memperbanyak variasi bantuan seperti bantuan peningkatan gizi rumah tangga khususnya anak usia 

sekolah atau dalam tahap tumbuh kembang.  
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