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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Beras Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk 

beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah 

untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada 

keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk 

Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan 

Program Beras Miskin (Raskin) yang merupakan implementasi dari konsistensi 

pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat. Program semacam ini 

sebenarnya sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang 

dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun, baru pada tahun 2002 

program OPK ini diubah namanya menjadi program Beras untuk Rumah Tangga 

Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat 

berpendapatan rendah (Raskin). 

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah 

Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam 

bentuk beras. Selain itu, Beras Miskin (Raskin) bertujuan untuk meningkatkan dan 

membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga 

penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.1 

Keluarga penerima manfaat Beras Miskin (Raskin) yaitu keluarga yang 

berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah

                                                           
1Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2013 



2 
 

     
 

Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). RTS-PM Beras Miskin (Raskin) 

ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) 

oleh Badan Pusat Statistik (BPS).2 

Beras Miskin (Raskin) merupakan salah satu dari berbagai program-

program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya 

percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan 

Presiden  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Program Pembangunan yang Berkeadilan.3 

Beras Miskin (Raskin) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah 

Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita 

indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

keempat, yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir 

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.4 

Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang sebagai salah satu masalah 

hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan. Kemiskinan diterjemahkan dari 

bahasa Arab yaitu faqru yang menurut bahasa memiliki makna ihtiyaj 

(membutuhkan) dan orang yang membutuhkan disebut dengan faqir. Sedangkan 

                                                           
2Ibid 
3Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 , Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, Pasal 5 ayat (1) dan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010, 

Program Pembangunan yang Berkeadilan, diktum kedua. 
4Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34. 
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menurut Istilah syara’, faqir bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan 

lemah keadaannya serta tidak bisa dimintai apa-apa.5 

Kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat 

menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan 

pelanggaran, dapat membahayakan keluarga, dan merusak moral serta akhlak.6 

Oleh karena itu, untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul akibat dari 

kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni 

orang-orang miskin sebagaimana yang tertuang dalam Firman Allah yaitu Q.S al-

Baqarah/2 : 177 : 

                               

                             

                       

                           

                              

Terjemahnya :  

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 

kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 

Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, 

orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 

orangorang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 

mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati 

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 

kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-

                                                           
5Wildana Wargadinata, Islam & Pengentasan Kemiskinan, Malang : UIN Malang Press, 

2011, hlm. 14.  
6Yusuf Qardhawi, Musykilah AL-Faqr wakaifa ‘Aalajaha al-Islam, Terj., Syafril Halim 

dalam “Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan”, Jakarta : Gema Insani Press, 1995, hlm. 22-25.  
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orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang 

bertakwa.”.7 

 

Berdasarkan Pedoman Umum Beras Miskin (Raskin), masing-masing 

keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 Kg/RTS/bulan atau setara 

dengan 180 Kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp 1.600,00/Kg.8 Namun, dalam 

prakteknya program Beras Miskin (Raskin) ini masih belum sesuai harapan 

karena masih banyak beras Beras Miskin (Raskin) yang dibagikan secara merata 

atau dibagikan kepada semua masyarakat. Manajemen pembagian Beras Miskin 

(Raskin) di Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan dimulai 

dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke balai Desa Tolihe lalu 

disalurkan ke masing-masing RT. Melalui ketua setiap RT, beras Beras Miskin 

(Raskin) tersebut disalurkan kepada warga. Namun, beras yang diterima oleh 

masyarakat miskin di Desa Tolihe tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah 

ditentukan yaitu rata-rata menyusut menjadi 2,5 – 4 Kg/RTS/bulan dengan harga 

tebus sebesar Rp 1.600,00/Kg di titik distribusi dan rata-rata Rp 2.000,00/Kg di 

titik bagi. Hal ini disebabkan karena Beras Miskin (Raskin) didistribusikan 

dengan kebijakan bagi rata sehingga Beras Miskin (Raskin) juga dinikmati oleh 

masyarakat yang tidak miskin yang akhirnya menyebabkan hak yang diterima 

oleh masyarakat yang miskin menjadi berkurang. 

Kebijakan pendistribusian Beras Miskin (Raskin) secara bagi rata di Desa 

Tolihe tersebut nampaknya telah berjalan bertahun tahun. Hal ini terjadi 

dimungkinkan adanya kecemburuan sosial oleh warga yang tidak menerima Beras 

                                                           
7Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang : PT Karya Toha Putra, 

2002.  
8Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2014, Bab 5 Mekanisme Pelaksanaan, hlm. 22-23.  
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Miskin (Raskin) dan menuntut kepala desa untuk membagi beras Beras Miskin 

(Raskin) secara merata. 

Masalahnya adalah bahwa praktek pendistribusian Beras Miskin (Raskin) 

dengan sistem bagi rata di Desa Tolihe tidak sesuai dengan aturan sebagaimana 

mestinya karena tidak terpenuhinya tujuan utama Beras Miskin (Raskin) yang 

telah dijelaskan di atas yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga 

miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk 

beras. Alasan berikutnya adalah tidak terlaksananya distribusi Beras Miskin 

(Raskin) dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Pedoman Umum Beras 

Miskin (Raskin) yaitu 15 Kg/RTS/bulan sehingga beras yang diterima oleh 

masyarakat miskin menjadi berkurang dan berarti hak yang diterimanya juga 

berkurang. Berdasarkan latar belakang itulah, penulis akan meneliti lebih jauh 

tentang “Manajemen Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) Dalam 

Perspektif Ekonomi Syariah Studi Pada Desa Tolihe Kecamatan Baito 

Kabupaten Konawe Selatan” 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta judul penelitian tersebut di 

atas, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada “Manajemen 

Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) Dalam Perspektif Ekonomi 

Syariah Studi Pada Desa Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan” 

Untuk membatasi agar fokus permasalahan ini tidak terlalu meluas maka 

diperlukan suatu rumusan masalah. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang hendak diteliti, yaitu: 

1. Bagaimana Manajemen Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) di Desa 

Tolihe, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Bagaimana Manajemen Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) 

Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Tolihe, Kecamatan Baito 

Kabupaten Konawe Selatan? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian tersebut, penulis mempunyai tujuan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui Manajemen Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa 

Tolihe Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui Manajemen Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) 

Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Tolihe, Kecamatan Baito, 

Kabupaten Konawe Selatan. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan 

dengan masalah kegiatan distribusi. 

2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan 

pemahaman studi tentang ekonomi syariah bagi mahasiswa Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kendari pada umumnya dan mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) khususnya. 
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3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam 

praktek distribusi Beras Miskin (Raskin) di Desa Tolihe Kecamatan Baito 

Kabupaten Konawe Selatan mengenai aturan-aturan dalam ekonomi yang 

sesuai dengan syariat Islam. 

4. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti 

berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah distribusi dalam 

Ekonomi Syariah 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi yang beragam dari kalangan 

pembaca dalam memahami inti dari definisi dalam penelitian maka penulis telah 

mengemukakan definisi operasional dan variabel yang terdapat dalam judul 

skripsi:  

1. Manajemen pendistribusian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu upaya 

pengaturan yang menyangkut perencanaan aspek ketersediaan dan penyaluran 

Beras Miskin (Raskin) oleh pemerintah kepada masyarakat, yang dalam 

pendistribusiannya telah diatur dalam pedoman umum Beras Miskin (Raskin). 

Dan dalam praktek pendistribuasian yang dilakukan tidak bertentangan dengan 

ketentuan distribusi dalam syariat Islam. 

2. Subsidi Beras Miskin (Raskin) yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (program Beras 

Miskin (Raskin)) program ini adalah program nasional lintas sektoral baik 

horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan 

beras masyarakat yang berpendapatan rendah. 
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3. Ekonomi syariah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ilmu yang 

mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan 

aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam 

rukun iman dan rukun Islam.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Fahmizone.blogspot.com,pada tanggal 03 Februari 2017 pukul 20.00 




