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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang

diperuntukan 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 Raskin yang

merupakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi hak

pengan 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.1

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

1 Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2013 pada Bab 1 Pendahuluan, h.8
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15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan Instruksi

presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan.2

Raskin adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita 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.

Penyaluran Raskin merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang

kebijakan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga

Pemerintahan non kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota di

seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan

pangan, pengembangan ekonomi perdesaan, dan stabilitas ekonomi nasional. Secara

khusus kepada perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan

beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan

yang penyediannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah

bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi

kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat

2 Peraturan 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, (Jakarta:Presiden Republik Indonesia,2010).h.3
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berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu

hak dasarnya.3

Dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 33 ayat (3) juga menjelaskan bahwa

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta pasal 34 yang

menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara 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

menurut istilah syara’ faqir bermakna sebagai orang yang membutuhkan dan lemah

keadaanya serta bisa dimintai apa-apa.5

Kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan

penyimpanan 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 : QS. al-Baqarah/2:177

3 Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
(Kuningan: Bupati Kuningan , 2016). h.10

4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh, pasal 33 ayat (3) dan 34.
5 Wildana Wargadinata, Islam & Pengentasan Kemiskinan, (Malang : UIN Malang Press,

2011). h.14
6 Yusuf Qardhawi, Musykilah Al-Faqr wakaifa ‘Aalajaha al-Islam, terjemahan Syarif Halim

dalam “Kiat Islam mengentas kemiskinan”( Jakarta :Gema Insani Press, 1995).h. 22-25
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ِ َواْلیَوْ  َّ ِكنَّ اْلبِرَّ َمْن آَمَن بِا ِم اْآلِخِر َواْلَمَالئَِكِة لَْیَس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوھَُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َولَٰ
َواْلِكتَاِب َوالنَّبِیِّینَ 

َالةَ َوآتَى اْلَماَل َعلَٰى ُحبِِّھ َذِوي اْلقُْربَٰى َوالْ  قَاِب َوأَقَاَم الصَّ ائِلِیَن َوفِي الرِّ بِیِل َوالسَّ یَتَاَمٰى َواْلَمَساِكیَن َواْبَن السَّ
َوآتَى

اِء َوِحیَن اْلبَأِْس ۗ أُ  رَّ ابِِریَن فِي اْلبَأَْساِء َوالضَّ َكاةَ َواْلُموفُوَن بَِعْھِدِھْم إَِذا َعاھَُدوا ۖ َوالصَّ ئَِك الَِّذیَن الزَّ ولَٰ
َصَدقُوا ۖ 

ئَِك ھُُم اْلُمتَّقُونَ  َوأُولَٰ
Terjemahnya:

“Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah 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 dicintainnya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta
dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah
orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang
bertaqwa”.7

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk memberikan sebagian harta kita

kepada kerabat kita, saling tolong menolong dan berbagi dengan sesama manusia.

Karena di dalam harta kita ada sebagian hak mereka yang kurang mampu, maka itu

wajib kita keluarkan, bisa lewat zakat fitra maupun zakat mal, atau bisa dengan infak

atau sedekah Kenapa penulis mengambil ayat ini karena kemiskinan berkaitan dengan

ayat ini pada point “orang-orang sabar dalam kesempitan, penderitaan” ini sangat

berkaitan dengan kemiskinan, karena hasil survai membuktikan bahwa seseorang

kategori miskin maka akan cenderung untuk meminta-minta atau mengemis. Dan ini

sudah terjadi di Indonesia termasuk di kota Kendari.

7 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang : PT Karya Toha Putra,
2002.h.28



5

Kabupaten Kolaka Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi

Tenggara, Indonesia. Kolaka Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten

Kolaka yang disahkan dalam siding paripurna DPR RI pada tanggal 14 Desember

2012 di gedung DPR RI tentang Rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Hari

jadi Kabupaten Kolaka Timur di tetapkan pada tanggal 22 April 2013 dengan dasar

hukum UU No. 8 tahun 2013. Ibu kota Kabupaten Kolaka timur terletak di

Kecamatan Tirawuta. Kepemerintah Kabupaten Kolaka Timur di pimpin oleh Bapak

Tony Herbiansyah pada tanggal 22 April 2013 sampai dengan 22 April 2015,

kemudia dilanjutkan oleh Bapak Anwar Sanusi pada tanggal 27 April 2015 sampai 17

Februari 2016 setelah itu terjadi pemilihan Bupati baru dan yang terpilih ada Bapak

Tony herbiansyah pada tanggal 27 April 2016 sampai dengan saat ini. Untuk

pembagian administrative di Kabupaten Kolaka Timur itu ada 12 Kecamatan dan 133

kelurahan termasuk salah satunya adalah kecamatan Ladongi yang di tempat meneliti

penulis. Di Kabupaten Kolaka Timur belum memiliki Perum BULOG sendiri jadi

untuk saat ini kita masih mengambil beras Bulog dari Perum BULOG Kabupaten

Konawe dan Kabupaten Kolaka Timur.8

Mekanisme penyaluran raskin di Kecamatan Ladongi berasal dari perum

BULOG kabupaten Kolaka dan kabupaten Konawe, kemudian di salurkan ke kantor

lurah dan setelah itu di salurkan ke setiap kepala lingkungan, kemudian tahap akhir di

bagikan ke masyarakat yang masuk Daftar Penerima Manfaat (DPM) sesuai dengan

8 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kolaka_Timur. Di akses pada tanggal 12 Mei
2018
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pedoman umum raskin. Di kelurahan Raraa itu sendiri terdiri dari 5 lingkungan dan

dalam setiap lingkungan ada 40 kepala keluarga penerima manfaat raskin tersebut.

Dan setiap kepala keluarga yang terdaftar seharusnya mendapatkan 1 karung

Bulog/15 kg beras raskin dengan harga tebus Rp. 1.600,00/kg dan 15 kg harga

tebusnya Rp. 24.000 tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Realitanya setiap 1

karung beras Bulog/15 kg beras di bagi 3 kepala keluarga dan setiap kepala keluarga

mendapat 5 liter dengan harga tebus Rp. 2.200,00/kg dan dalam 1 karung tersebut

harga tebusnya menjadi Rp. 33.000/15 kg.9

Sementara berdasarkan pedoman umum  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.10

Berdasarkan uraian dan keterangan di atas maka penulis tertarik untuk

menelitinya lebih lanjut. Penelitian ini berjudul: Evaluasi Distribusi Raskin di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur Menurut perspektif Ekonomi

Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan harga raskin di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka

Timur?

9 Hasil observasi awal di kelurahan Raraa pada tanggal 22 Februari 2018
10 Pedoman Umum Raskin 2014, Bab 5 Mekanisme pelaksanaan. h. 22-23
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2. Bagaimana penyaluran raskin di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka

Timur ?

3. Bagaimana penetapan harga dan penyaluran raskin di Kecamatan Ladongi

Kabupaten Kolaka Timur di tinjau dalam perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga raskin di Kecamatan

Ladongi Kabupaten Kolaka timur

2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran raskin di Kecamatan

Ladongi Kabupaten Kolaka Timur

3. Untuk mengetahui bagaimana penetapan harga dan penyaluran raskin di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur di tinjau dalam perspekif

ekonomi Islam

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan

dengan masalah kegiatan penyaluran dan penetapan harga.

2. Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan

pemahaman hukum Islam bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam terkhusus prodi Ekonomi Syariah.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terlibat

dalam praktek penyaluran raskin di Kecamatan Ladongi Kabupaten
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Kolaka Timur mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan

syari’at Islam.

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

berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah penyaluran dan

penetapan harga dalam hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Agar dapat menjadi acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable

dalam penelitian ini, serta untuk menghindari kekeliruan dalam mengartikan topik

yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan beberapa

pengertian yang dimaksud dalam judul penelitian ini yaitu :

1. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengetahui apakah dalam suatu

program kerja terlaksana atau tidak.

2. Distribusi raskin adalah proses penyaluran proram bantuan pemerintah

dalam bentuk beras yang diberikan kepada masyarakat miskin.

3. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari

masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.11

Jadi dalam judul penelitian ini, saya membahas mengenai bagaimana

penetapan harga dan penyaluran raskin di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka

Timur apakah memang benar-benar berjalan sesuai petunjuk teknis penyaluran beras

raskin bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah atau sebaliknya ?

11 Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengenalan Ekslusif: Ekonomi Islam (Jakarta:Kencana,
2007, h.15
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F. Kerangka Pikir

Penelitian ini berjudul Evaluasi Distribusi Raskin di Kecamatan Ladongi

Kabupaten Kolaka Timur di Tinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur). Penelitian ingin mengetahui apakah

ada pengaruh yang signifikan atau tidak antara penyaluran dan penetapan raskin yang

dilakukan oleh aparat Kelurahan/Desa.

Penelitian mengambil satu teori dalam penelitian ini yaitu teori evaluasi yang

dijadikan sebagai ukuran memperoleh hasil penelitian. Evaluasi merupakan suatu

proses untuk melihat dan menilai apakah suatu rencana atau program kerja terlaksana

dengan baik atau tidak..

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana

menggunakan tiga sumber data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi adalah melakukan penelitian awal di Lapangan mengenai kondisi yang

terjadi. Sedangkan wawancara adalah proses Tanya jawab yang dilakukan peneliti

kepada informan guna memperoleh hasil penelitian yang diinginkan. Dan yang

terakhir adalah dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan peneliti untuk

mengambil data dalam bentuk foto. Setelah tiga sumber data itu tercapai maka akan

ada namanya hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. Dari penjelasan di atas

dapat dibuatkan model kerangka fikir untuk memudahkan pemahaman konsep yang

digunakan peneliti. Model dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1 Kerangka Pikir

Evaluasi Distribusi

Penetapan
Harga

1. Harga raskin yang ditentukan
oleh pemerintah

2. Harga raskin yang ditetapkan
oleh aparat Kelurahan/Desa.

3. Kualitas raskin
4. Harga raskin

Teori evaluasi

Penyaluran
raskin

Tinjauan perspektif
ekonomi Islam

1. Penetapan penerima manfaat
raskin diserahkan ke pihak
Kelurahan/Desa

2. Indikator penerima manfaat
raskin

3. Pengelolaan bantuan raskin

1. Aspek keadilan
2. Aspek kejujuran
3. Tidak adanya transparansi


