
LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

INSTRUMEN OBSRVASI

Peneliti : Siti Lestari

Tanggal Observasi : Kamis, 22 Februari 2018

Kegiatan yang di observasi : Aspek pendistribusian raskin

Transkrip Observasi

Aspek Pendistribusian raskin

1.Manajemen pendistribusian raskin di Kecamatan

Ladongi Kabupaten Kolaka Timur

2.Manajemen penetapan harga raskin di Kecamatan

Ladongi Kabupaten Kolaka Timur

Tanggapan Peneliti

1.Pendistribusian raskin ditentukan langsung oleh

Pemerintah, Desa/kelurahan hanya mendata warga

miskin kemudian menyerahkan ke Kecamatan, dan

Kecamatan memberikan kepada Dinas Sosial.

2.Harga raskin ditetapkan dengan 3 aspek : 1)

Mengumpulkan aparat Desa/Kelurahan, 2) memanggil

perwakilan penerima manfaat raskin, 3) melakukan

musyawarh bersama di kantor Camat.



Lampiran 2

Instrumen Dokumentasi

Judul dokumen : Arsip Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin Kecamatan Ladongi

Kabupaten Kolaka Timur

No. Jenis Dokumen Dokumen yang dibutuhkan

1. Arsip tertulis

a. Data Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin

Kecamatan Ladongi kabupaten Kolaka Timur

b. Data Penyaluran raskin Kecamatan Ladongi

Kabupaten Kolaka Timur

c. Data penetapan harga Raskin di Kecamatan

Ladongi Kabupaten Kolaka Timur

2. Foto

a. Foto Penyerahan Raskin dari Pemerintah ke

aparat Kelurahan/Desa di Kecamatan Ladongi

Kabupaten Kolaka Timur

b. Foto masyarakat yang menerima manfaat Raskin

Kecamatan Ladongi kabupaten Kolaka Timur

3. Tanggapan Narasumber

1. a) Ada

b) Ada

c) Tidak Ada

2. a) Tidak Ada

b) Ada



Lampiran 3

Pedoman Wawancara

Peneliti : Siti Lestari

Informan : Kepala Desa/Kelurahan

tanggal wawancara : 09-11 Agustus 2018

1. Berapakah jumlah penerima manfaat raskin di setiap Kelurahan/Desa di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur ?

2. Berapakah jumlah raskin yang diterima Kelurahan/Desa untuk disalurkan ke

Masyarakat ?

3. Berapkah jumlah raskin yang diterima Masyarakat penerima manfaat raskin

yang diberikan oleh pihak Kelurahan/Desa ?

4. Bagaimanakah proses penyaluran raskin menurut Pedoman Umum (Pedum)

raskin ?

5. Berapakah harga raskin yang ditentukan oleh pemerintah ?

6. Apakah ada bukti tertulis pada saat Masyarakat menerima raskin ?

7. Apakah ada penetapan biaya distribusi raskin yang ditetapkan oleh pemerintah

?

8. Dengan adanya bantuan raskin, apakah masyarakat penerima manfaat raskin

sudah dikatakan sejahtera ?

9. Apakah ada kendala/hambatan dalam melakukan penyaluran raskin ?

10. Pernahkah Masyarakat penerima manfaat raskin mengeluh/komplain

mengenai penyaluran raskin ?



Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

Peneliti : Siti Lestari

Informan : Penerima Manfaat Raskin (Masyarakat)

Tanggal Wawancara : 12 Agustus 2018

Topik wawancara : Penyaluran Raskin

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan beras raskin 15 kg/Kepala Keluarga ?

2. Apakah harga tebus raskin 15 kg seharga Rp. 24.000 ?

3. Apakah Ibu/Bapak mendapatkan raskin dalam setiap bulannya ?

4. Apakah Penyaluran Raskin menurut Ibu/Bapak sudah sesuai dengan pedoman

raskin ?

5. Apakah pernah ada penyampain dari aparat Desa/Kelurahan mengenai harga

raskin yang sudah di tentukan oleh Kecamatan ?



Lampiran 5

TRANSKRIP WAWANCARA

Peneliti : Siti Lestari

Informan : Kepala Desa/Kelurahan

Informan 1 : Ibu Atik Rusita, S.Sos (Staf Kelurahan Raraa)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Berapakah jumlah penerima manfaat

raskin di setiap Kelurahan/Desa di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka

Timur ?

Daftar penerima raskin

sebanyak 323 Kepala Keluarga

2.
Berapakah jumlah raskin yang diterima

Kelurahan/Desa untuk disalurkan ke

Masyarakat ?

Jumlah raskin yang diterima

Kelurahan/Desa sebanyak 323

karung

3. Berapkah jumlah raskin yang diterima

Masyarakat penerima manfaat raskin yang

diberikan oleh pihak Kelurahan/Desa ?

Satu karung setiap kepala

keluarga

4.
Bagaimanakah proses penyaluran raskin

menurut Pedoman Umum (Pedum) raskin

?

Menurut pedoman umum

raskin harga raskin 24.000

namun ada biaya administrasi

yang di keluarkan sebanyak

6.000 per kepala keluarga

sehingga menjadi 30.000



5. Berapakah harga raskin yang ditentukan

oleh pemerintah ?

24.000

6. Apakah ada bukti tertulis pada saat

Masyarakat menerima raskin ?

Ada

7. Apakah ada penetapan biaya distribusi

raskin yang ditetapkan oleh pemerintah ?

Iya ada

8. Dengan adanya bantuan raskin, apakah

masyarakat penerima manfaat raskin sudah

dikatakan sejahtera ?

Sedikit sejahtera karena dapat

sedikit membantu meringankan

beban masyarakat

9. Apakah ada kendala/hambatan dalam

melakukan penyaluran raskin ?

Tidak ada

10. Pernahkah Masyarakat penerima manfaat

raskin mengeluh/komplain mengenai

penyaluran raskin ?

Banyak, di antaranya : adanya

ketidak adilan dalam

penyaluran raskin

Informan 2 : Husna Alia, A.Mk (Staf Kelurahan Welala)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Berapakah jumlah penerima manfaat

raskin di setiap Kelurahan/Desa di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka

Timur ?

Penerima manfaat raskin

sebanyak 178 kepala keluarga



2.
Berapakah jumlah raskin yang diterima

Kelurahan/Desa untuk disalurkan ke

Masyarakat ?

Jumlah raskin yang diterima

kelurahan welala sebanyak 178

karung

3. Berapkah jumlah raskin yang diterima

Masyarakat penerima manfaat raskin yang

diberikan oleh pihak Kelurahan/Desa ?

Satu karung

4.
Bagaimanakah proses penyaluran raskin

menurut Pedoman Umum (Pedum) raskin

?

Proses penyalurannya

diberikan oleh aparat

lingkungan setempat

5. Berapakah harga raskin yang ditentukan

oleh pemerintah ?

24.000

6. Apakah ada bukti tertulis pada saat

Masyarakat menerima raskin ?

Ada

7. Apakah ada penetapan biaya distribusi

raskin yang ditetapkan oleh pemerintah ?

Ada

8. Dengan adanya bantuan raskin, apakah

masyarakat penerima manfaat raskin sudah

dikatakan sejahtera ?

Untuk kategori sejahtera tidak

bisa diukur dengan

mendapatkan bantuan raskin

tersebut karena untuk kategori

jumlah keluarga yang banyak

itu tidak mencukupi untuk

kehidupan sehari-hari.

9. Apakah ada kendala/hambatan dalam Tidak ada



melakukan penyaluran raskin ?

10. Pernahkah Masyarakat penerima manfaat

raskin mengeluh/komplain mengenai

penyaluran raskin ?

Keluhana masyarakat :

penerima manfaat raskin tidak

bisa di rubah oleh pihak

kelurahan, harus melalui

seleksi.

Informan 3 : Siti Nurhayati, K. S.Sos (Ibu Lurah Atula)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Berapakah jumlah penerima manfaat

raskin di setiap Kelurahan/Desa di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka

Timur ?

Jumlah penerima raskin di

Kelurahan Atula sebanyak 233

Kepala keluarga

2.
Berapakah jumlah raskin yang diterima

Kelurahan/Desa untuk disalurkan ke

Masyarakat ?

Raskin yang diterima oleh

Kelurahan sebanyak 233

karung

3. Berapkah jumlah raskin yang diterima

Masyarakat penerima manfaat raskin yang

diberikan oleh pihak Kelurahan/Desa ?

Satu karung/15 kg

4.
Bagaimanakah proses penyaluran raskin

menurut Pedoman Umum (Pedum) raskin

?

Proses penyalurannya di

serahkan oleh kepala

Lingkungan/Dusun setempat



5. Berapakah harga raskin yang ditentukan

oleh pemerintah ?

24.000

6. Apakah ada bukti tertulis pada saat

Masyarakat menerima raskin ?

Ada

7. Apakah ada penetapan biaya distribusi

raskin yang ditetapkan oleh pemerintah ?

Ada

8. Dengan adanya bantuan raskin, apakah

masyarakat penerima manfaat raskin sudah

dikatakan sejahtera ?

Untuk kategori sejahtera tidak

bisa di ukur dengan hanya

menerima bantuan raskin

karena selain bantuan raskin

ada bantuan lain seperti PKH

9. Apakah ada kendala/hambatan dalam

melakukan penyaluran raskin ?

Alhamdulilah lancar

10. Pernahkah Masyarakat penerima manfaat

raskin mengeluh/komplain mengenai

penyaluran raskin ?

Adanya ketidak adilan dalam

penyaluran raskin

Informan 4 : Hamsah, (Sekertaris Desa Lalowusula)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Berapakah jumlah penerima manfaat

raskin di setiap Kelurahan/Desa di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka

Jumlah penerima raskin di

Desa Lalowusula sebanyak 170

Kepala Keluarga



Timur ?

2.
Berapakah jumlah raskin yang diterima

Kelurahan/Desa untuk disalurkan ke

Masyarakat ?

Raskin yang diterima Desa

Lalowusula sebanyak 170

karung

3. Berapkah jumlah raskin yang diterima

Masyarakat penerima manfaat raskin yang

diberikan oleh pihak Kelurahan/Desa ?

Satu karung/Kepala keluarga

4.
Bagaimanakah proses penyaluran raskin

menurut Pedoman Umum (Pedum) raskin

?

Diserahkan oleh kepala Dusun

di Desa tersebut

5. Berapakah harga raskin yang ditentukan

oleh pemerintah ?

24.000

6. Apakah ada bukti tertulis pada saat

Masyarakat menerima raskin ?

Ada

7. Apakah ada penetapan biaya distribusi

raskin yang ditetapkan oleh pemerintah ?

Ada

8. Dengan adanya bantuan raskin, apakah

masyarakat penerima manfaat raskin sudah

dikatakan sejahtera ?

Belum bisa dikatakan sejahtera

namun cukup membantu untuk

masyarakat yang benar-benar

miskin

9. Apakah ada kendala/hambatan dalam

melakukan penyaluran raskin ?

Lancar

10. Pernahkah Masyarakat penerima manfaat Kendalanya hampir sama



raskin mengeluh/komplain mengenai

penyaluran raskin ?

dengan Desa/Kelurahan yang

lain yaitu tidak adanya

keadilan dalam penyaluran

raskin

Informan 5 : Fahrudin Hani, (Sekertaris Desa Putemata)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Berapakah jumlah penerima manfaat

raskin di setiap Kelurahan/Desa di

Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka

Timur ?

Jumlah penerima raskin di

Desa Putemata sebanyak 171

Kepala Keluarga

2.
Berapakah jumlah raskin yang diterima

Kelurahan/Desa untuk disalurkan ke

Masyarakat ?

171 karung

3. Berapkah jumlah raskin yang diterima

Masyarakat penerima manfaat raskin yang

diberikan oleh pihak Kelurahan/Desa ?

Satu karung setiap kepala

keluarga

4.
Bagaimanakah proses penyaluran raskin

menurut Pedoman Umum (Pedum) raskin

?

Diserahkan oleh kepala Dusun

setempat

5. Berapakah harga raskin yang ditentukan

oleh pemerintah ?

24.000

6. Apakah ada bukti tertulis pada saat ada



Masyarakat menerima raskin ?

7. Apakah ada penetapan biaya distribusi

raskin yang ditetapkan oleh pemerintah ?

Ada

8. Dengan adanya bantuan raskin, apakah

masyarakat penerima manfaat raskin sudah

dikatakan sejahtera ?

Kategori sejahtera belum bisa

di ungkapkan hanya dapat

membantu sedikit masyarakat

yang tidak mampu

9. Apakah ada kendala/hambatan dalam

melakukan penyaluran raskin ?

Tidak ada

10. Pernahkah Masyarakat penerima manfaat

raskin mengeluh/komplain mengenai

penyaluran raskin ?

Komplainnya masyarakat

menyalahkan aparat Desa

karena melakukan kecurangan

dalam penyaluran raskin,

karena yang kaya mendapat

bantuan raskin sementara yang

miskin tidak mendapatkan.



Lampiran 6

TRANSKRIP WAWANCARA

Peneliti : Siti Lestari

Informan : Penerima Manfaat Raskin (Masyarakat)

Informan 1 : Siti Kasidah (38 tahun)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan beras

raskin 15 kg/Kepala Keluarga ?

Tidak, raskin 15 Kg di bagi 3

kepala keluarga, biasa juga 30 kg di

bagi 3 dalam satu bulan.

2. Apakah harga tebus raskin 15 kg

seharga Rp. 24.000 ?

Tidak, selalunya 40 ribuan ke atas.

3. Apakah Ibu/Bapak mendapatkan

raskin dalam setiap bulannya ?

Iya, dalam setiap bulan selalu

mendapatkan raskin

4. Apakah Penyaluran Raskin menurut

Ibu/Bapak sudah sesuai dengan

pedoman raskin ?

Tidak, karena melebihi harga yang

ditentukan oleh pemerintah

5. Apakah pernah ada penyampain dari

aparat Desa/Kelurahan mengenai

harga raskin yang sudah di tentukan

oleh Kecamatan ?

Tidak pernah ada penyampaian



Informan 2 : Ariani (34 tahun)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan beras

raskin 15 kg/Kepala Keluarga ?

Tidak, selalu mendapatkan 15 kg

dibagi 3 kepala keluarga

2. Apakah harga tebus raskin 15 kg

seharga Rp. 24.000 ?

Tidak, harga sering mencapai 42

ribu, hanya sering kami jual dengan

harga 60-65 ribu.

3. Apakah Ibu/Bapak mendapatkan

raskin dalam setiap bulannya ?

Iya

4. Apakah Penyaluran Raskin menurut

Ibu/Bapak sudah sesuai dengan

pedoman raskin ?

Tidak mengetahui mengenai

pedoman raskin

5. Apakah pernah ada penyampain dari

aparat Desa/Kelurahan mengenai

harga raskin yang sudah di tentukan

oleh Kecamatan ?

Tidak

Informan 3 : Munib (43 tahun)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan beras Iya.



raskin 15 kg/Kepala Keluarga ?

2. Apakah harga tebus raskin 15 kg

seharga Rp. 24.000 ?

Tidak, harga raskin yang diberikan

di Desa seharga 30.000/karung

3. Apakah Ibu/Bapak mendapatkan

raskin dalam setiap bulannya ?

Iya

4. Apakah Penyaluran Raskin menurut

Ibu/Bapak sudah sesuai dengan

pedoman raskin ?

Tidak, karena raskin yang

ditentukan pemerintah 24.000

sementara harga yang diberikan di

Desa 30.000

5. Apakah pernah ada penyampain dari

aparat Desa/Kelurahan mengenai

harga raskin yang sudah di tentukan

oleh Kecamatan ?

Tidak pernah

Informan 4 : Simprah (30 tahun)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan beras

raskin 15 kg/Kepala Keluarga ?

Iya,

2. Apakah harga tebus raskin 15 kg

seharga Rp. 24.000 ?

Tidak, harganya raskin di

Kelurahan 30.000



3. Apakah Ibu/Bapak mendapatkan

raskin dalam setiap bulannya ?

Iya

4. Apakah Penyaluran Raskin menurut

Ibu/Bapak sudah sesuai dengan

pedoman raskin ?

Tidak karena dari pemerintah harga

yang ditentukan 24.000

5. Apakah pernah ada penyampain dari

aparat Desa/Kelurahan mengenai

harga raskin yang sudah di tentukan

oleh Kecamatan ?

Tidak

Informan 5 : Mariani (40 tahun)

No. Pertanyaan Peneliti Jawaban Informan

1. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan beras

raskin 15 kg/Kepala Keluarga ?

Iya

2. Apakah harga tebus raskin 15 kg

seharga Rp. 24.000 ?

Tidak, Harga raskin 30.000 dari

Kelurahan

3. Apakah Ibu/Bapak mendapatkan

raskin dalam setiap bulannya ?

Iya

4. Apakah Penyaluran Raskin menurut

Ibu/Bapak sudah sesuai dengan

Tidak karena dari Pemerintah harga

raskin 24.000 sementara yang kami



pedoman raskin ? tebus harga 30.000

5. Apakah pernah ada penyampain dari

aparat Desa/Kelurahan mengenai

harga raskin yang sudah di tentukan

oleh Kecamatan ?

Tidak



Lampiran 7

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1. Penelitian di Kantor Kelurahan Raraa

Gambar 2. Penelitian di Kantor Kelurahan Welala



Gambar 3. Penelitian di Kantor Kelurahan Atula

Gambar 4. Penelitian di Kantor Desa Lalowusula

Gambar 5. Penelitian di Kantor Desa Putemata



Gambar 6. Pengambilan data sekaligus wawancara
mengenai raskin pada tanggal 11 Agustus 2018 di

Kantor Camat Ladongi

DOKUMENTASI PENYALURAN RASKIN



Gambar 7. Penyaluran raskin di setiap Desa/Kelurahan
di Kecamatan Ladongi yang di dampingi oleh Dinas

Sosial pada setiap bulannya.
















