
 

 

 

ABSTRAK 

 

Firma Nuraeni : “Efektivitas Penyaluran Bantuan Beras Miskin (RASKIN) (Penelitian di 

Desa Cisewu Kecamatan Cisewu Kabupaten Garut)”. 

 

Penelitian ini di latar belakangi atas kemiskinan yang terjadi di Desa Cisewu Kecamatan 

Cisewu, namun pemerintah mencoba meminimalisir kemiskinan tersebut dengan memberikan 

bantuan berupa Raskin yaitu bantuan beras miskin untuk masyarakat yang kurang mampu. Beras 

miskin yang diperuntukan untuk masyarakat miskin ternyata pada kenyataannya di Desa Cisewu 

mengalami  ketidaksesuaian antara penetapan aturan dari pemerintah dengan kenyataan yang 

terjadi di lapangan. Penetapan tersebut seperti sasaran, jumlah, harga, waktu dan kualitas. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian 

bantuan beras miskin di Cisewu, mengetahui apakah bantuan tersebut tepat sasaran atau tidak 

dan keberhasilan apakah yang terjadi setelah adanya bantuan beras miskin dari pemerintah baik 

itu berupa hal positif atau negatif khusunya pada masyarakat Desa Cisewu itu sendiri. 

Penelitian ini didasarkan oleh teori Struktural Fungsional Robert K. Merton. Dimana ia 

mengatakan bahwa sebuah fungsi itu dibagi menjadi beberapa fungsi yaitu fungsi laten, fungsi 

manifest dan disfungsi, melihat dari akar permasalahan tersebut Cisewu mengalami disfungsi, 

fungsi tersebut berjalan namun fungsi tersebut terganggu dimana pendistribusian Raskin dari 

pemerintah sebenarnya sudah berjalan namun aturan dan penetapannya mengalami 

ketidaksesuaian  dengan penetapan aturan dari pemerintah. 

Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif. 

Data di simpulkan melalui data primer yaitu observasi dan wawancara mendalam pada 

masyarakat Desa Cisewu Kecamatan Cisewu. Serta data sekunder yaitu dokumentasi dan studi 

kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dimana terdapat komponen – 

komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  Desa Cisewu mengalami disfungsi yaitu dimana 

aturan penetapan Raskin dari pemerintah sebenarnya sudah diterapkan namun aturan tersebut 

mengalami ketidaksesuaian seperi pada jumlah, sasaran, harga dan kualitas. Namun dengan 

adanya bantuan Raskin bagi masyarakat Cisewu sangat membantu meski tidak mengatasi 

kemiskinan namun meminimalisir masalah kemiskinan. 

 


