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Kebijakan penanggulangan kemiskinan ditempuh melaui strategi yang mencakup dua hal 

pokok yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pendapatan keluarga 
miskin, dan meningkatkan efektifitas pelayanan sosial dasar kepada keluarga miskin. 
Pprogram Raskin harus di rencanakan secara baik dengan melibatkan berbagai instansi 
terkait di tingkat pusat maupun daerah, untuk itu perlu di susun pedoman umum Raskin 
yang dapat di pergunakan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan pedoman 
pelaksanaan serta pedoman teknis bagi tim Raskin di tingkat daerah. 
Sasaran penerima manfaat Raskin adalah keluarga miskin di desa/ kelurahan yang berhak 

menerima beras Raskin. Sebagai hasil seleksi berdasarkan musyawarah desa / kelurahan 
menggunakan referensi di dasarkan data BKKBN (keluarga prasejahtera alasan ekonomi 
dan keluaga sejahtera I alasan ekonomi). 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaan program Raskin 
dalam meningkatkan taraf kesejateraan masyarakat“. Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana program raskin dilaksanaan 
sesuai dengan rencana yang ditentukan. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan 
bentuk penelitiannya adalah studi kasus. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber-
sumber informasi dan data yang menyangkut bantuan sosial melalui program beras miskin 
di desa Karangsuko di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis 
gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang penulis 
gunakan adalah analisa deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pendekatan 
kualitatif adalah penelitian yang mementingkan kedalaman penghayatan terhadap interaksi 
dari aspek yang sedang diteliti dan yang sedang di kaji.  
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaan program raskin ini 
pihak BKKBN menyusun suatu sistem pengendalian yang bisa memenuhi kebutuhan 
informasi secara tepat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sekaligus bisa mengamankan 
agar beras yang dibagikan sebagai jatah rakyat miskin sampai ke sasaran. 

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program raskin 
dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan petunjuk teknis 
yang sudah ada sehingga dalam pendistribusian beras untuk rakyat miskin tersebut dapat 
berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat, dan yang paling 
penting adalah harus diadakan pendataan terlebih dahulu agar diketahui jumlah warga yang 
menerima raskin tersebut. 

 


