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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya 

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa Tolihe Kecamatan Baito di 

bagikan secara merata kepada semua masyarakat desa baik miskin maupun 

tidak miskin, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 

Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi 

Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang 

berkeadilan hal tersebut tidak sesuai dengan RTS, Pedoman Umum, Petunjuk 

Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Raskin. 

2. Pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa Tolihe Kecamatan Baito tidak 

sesuai dengan konsep distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Pengambilan 

beras Raskin oleh masyarakat Desa Tolihe Kecamatan Baito 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 didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik miskin
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maupun tidak miskin akan menimbulkan kesenjangan ekonomi pada 

masyarakat Desa Tolihe Kecamatan Baito.  

B. SARAN - SARAN 

Setelah mengadakan penelitian di Desa Tolihe terkait Manajemen 

Pendistribusian Subsidi Beras Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Syariah, maka 

penulis mempunyai saran bagi Pemerintah Desa Tolihe Kecamatan Baito Konawe 

Selatan, sebagai berikut :  

1. Hendaknya pemerintah merubah kebijakan Beras subsidi (RASKIN) dan 

bantuan-bantuan lainnya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada 

masysrakat agar bisa lebih bermanfaat dengan sesuai konsep Islam.  

2. Seharusnya adanya peraturan tentang MUSDES (Musyawarah Desa) dalam 

Pedum Bulog 2015 diberlakukan dan hendaknya semua masyarakat Desa 

Tolihe Kecamatan Baito dikumpulkan dan diberikan informasi secara 

mendetail tentang program Raskin agar tidak terjadi kesalahpahaman atau 

penerimaan informasi tentang Raskin yang kurang tepat dan memang harus 

jelas. Karena sulitnya menentukan RTS setidaknya aparat desa bersikap 

bijaksana dalam membagikan beras Raskin yaitu dibagikan kepada masyarakat 

yang benar-benar miskin. Apabila yang menerima Raskin memang masyarakat 

dengan tingkat perekonomian terendah, menurut penulis semua masyarakat 

mungkin dapat mengerti/menerimanya sehingga tidak akan timbul 

kecemburuan sosial. 




