
 Lampiran : 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NARASUMBER  : BAPAK MULUD ( KETUA RT ) 

PENELITI    : SITI KHOTIJAH  

 

1.  Peneliti  : Bagaimana keagamaan yang terjalin di Desa Kebonadem ini ? 

 

Narasumber  : Masyarakat Kebonadem hidup saling berdampingan dan mayoritas 

penduduknya  memeluk agama Islam , hanya beberapa saja yang 

beragama Kristen. 

 

2. Peneliti  : Budaya – budaya apasaja yang masih dijalankan di Desa Kebonadem        

ini?  

 

Narasumber    :  Di Desa Kebonadem masih banyak budaya – budaya yang dilakukan dan 

masih dilestarikan. 

 

 

3. Peneliti  :  Apa saja potensi yang mendukung perekonomian di Desa Kebonadem ? 

 

Narasumber  : Desa Kebonadem mempunyai banyak potensi  ada sawah yang produktif 

dengan hasil kualitas yang bagus, selain itu juga ada lahan sekitar sungai besar Waridi 

yang dimanfaatkan warga untuk membuat batu – bata, dan kegiatan seni yang diadakan 

karang taruna serta pelatihan sablon kaos. 

 

4. Peneliti  :  Apa yang bappak ketahui tentang Proggram RASKIN ? 

 

Narasumber  : Program RASKIN adalah program dari pemerintah , berupa beras untuk 

warga miskin agar sedikit terbantu . 

 

5. Peneliti  : Berapa yag harus dibayar oleh warga bila ingin membeli atau memperole 

beras RASKIN ? 

 

Narasumber  :  Warga bias membeli dengan harga Rp. 4.000,00/kg  

 

6. Peneliti  : Darinama harga jual beras RASKIN diperoleh ? 



 

Narasumber  : Dari pemerintah harga sudah ditetapkan sebesar Rp.3.000,00/kg ,namun 

setelah sampai di Balai Desa harga naik menjadi Rp.4.000,00/kg 

7. Peneliti  :  Siapa saja yang menyetujui harga jual beras RASKIN ? 

 

Narasumber  : Yang menyetujui harga yaitu perangkat  desa , rw dan RT .tanpa 

melibatkan warga . dan warga harus mengikuti harga yang sudah ditetapkan.karena harga 

yang ditentukan untuk biaya operasional. 

 

8. Peneliti  : Berapa jumlah Kepala KEluarga di Desa Kebonadem yang berhak 

mendapatkan RASKIN ? 

 

Narasumber  : total semua KK yang menerima RASKIN adalah 105 KK , dari 4 RW 

yang ada di Desa Kebonadem. 

 

9. Peneliti  : Kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan jual beli beras 

RASKIN ? 

 

Narasumber  : Sebenarnya tidak banyak kendala yang terjadii , toh harga murah dan 

sangat membantu warga yang miskin , namun disisi lain ada kurang lebih 10 KK yang 

criteria orang termasuk orang mampu mengajukan diri unuk membeli beras bersubsidi , 

krena saya sendiri merasa tidak enak dan rasa social maka saya mendatanya. 

 

10. Penilitian  : Siapa saja yang bertugas untuk melayani penjualan beras RASKIN ? 

 

Narasumber  : Warga bias dating kebalai Desa dimana waktu dan hari sudah ditentukan 

yakni selama 3 hari berturut turut , mereka akan dilayani oleh petugas balai desa dan 

terkadang jika saya tidak berkerja saya membantu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

NARASUMBER  : IBU DEWI ( SALAH SATU PENERIMA RASKIN ) 

PENELITI   : SITI KHOTIJAH  

 

 

1. Peneliti  :  Apa pekerjaan ibu dan suami sehari – hari ? 

 

Narasumber  : saya hanya ibu rumah tangga dan suami  sehari – hari buruh tani  

 

2. Peneliti  :  Berapa penghasilan keluarga ibu setiap atau setiap bulan ? 

 

Narasumber  : suami saya hanya seorang buruh tani dengan penghasilan tidak menentu 

paling sedikit sehari berpenghasilan Rp.30.000,00 dan paling banyak Rp. 50.000,00 

 

3. Peneliti  : Benarkah ibu menjadi salah satu warga yang menerima beras RASKIN ? 

 

Narasumber  : benar, saya menerima beras RASKIN setiap sebulan sekali  

 

4. Peneliti  : bagaimana pendapat ibu mengenai bantuan RASKIN ? 

 

Narasumber  :  saya ssangat merasa bersyukur , karena adanya RASKIn sedikit 

membantu sehari – hari , karena harganya yang murah  

 

5. Peneliti  : apa si yang ibu ketahui tentang Program RASKIN sendiri  ? 

 

Narasumber  : bantuan yang dikasih oleh pemerintah dengan harga yang lebih murah  

 

 

6. Peniliti  : berapa kilo biasanya yang ibu beli ? 

 

Narasumber  : kan setiap warga dapat membeli 3.5-5 kg , kalau saya punya uang lebih 

saya membeli sampai 5 kg , kalau uang saya pas – pasan hanya membeli 3.5 kg saja, 

karena hanya 3 orang jadi ngliwetnya tidak terlalu banyak. 

 

7. Peneliti  : apakah ibu selalu membeli beras RASKIN ?  

 



Narasumber  : pernah satu kali pas tidak memegang uang selama waktu tiga hari yang 

ditentukan , akhirnya tidak membeli , merasa sayang tapi uangnya digunakan untuk 

membayar sekolah. Dan beras yang tidak saya beli dibeli oleh yang punya uang 

 

8. Peneliti  : apakah harga beras RASKIN sudah murah menurut ibu dewi sendiri ? 

 

Narasumber  : kalau saya yang tergatung lagi  punya uang atau tidak , tapi kalau 

disbanding dengan harga beras dipasarnya sudah sangat murah , dan sangat membantu  

 

 

9. Peneliti  : apakah masih ada yang ingin ibu keluhkan mengenai program RASKIN 

? 

 

Narasumber  : ya , Cuma harusnya diberi jangka waktu lebih dari tiga hari untuk 

membeli, dan bukan malah boleh dibeli kepada warga yang tercatat yang mempunyai 

uang lebih . 

 

10. Peneliti  : apa keinginan ibu untuk kedepannya program RASKIN ini ?  

 

Narasumber  : saya Cuma berharap pemerintah , lebih bias memperhatikan rakyat yang 

benar – benar miskin 

 

11. Peneliti  : berapa kebutuhan beras setiap bulan ? 

 

Narasumber  : hanya 20kg perbulannya 

 

12. Peneliti  : untuk memenuhi kebutuhan beras selain dari beras raskin dari mana ? 

 

Narasumber  : saya biasanya membeli diwarung terdekat  

 

13. Peneliti  : Berapa kilogram  beras yang mampu dibeli selain dari beras raskin ? 

Narasumber : Saya mampu membeli 20kg , saya biasanya membeli dari 5kg. 

 

14. Peneliti  : Jika tidak ada beras , langkah apa yang bapak/ibu lakukan ? 

Narasumber  : Saya langsung meminjam kewarung 

 

15. Peneliti  : Jika bapak / ibu pinjam , dari mana dan bagaimana cara mengambilnya ? 



Narasumber  : Pinjam kewarung, dengan kesepakatan langsung diganti paling lama 

seminggu 

16. Peneliti  : Adakah organisasi zakat didesa bapak / ibu ? 

Narasumber  : Tidak ada, hanya ada panitia zakat fitrah 

 

17. Peneliti  : Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Narasumber  : Saya membantu suami kadang saya menerima permak baju, karena saya 

yang begitu tidak bisa jahit hanya bisa permak permak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

NARASUMBER  : BAPAK ZUHRI ( PEMUKA AGAMA ) 

PENELITI  : SITI KHOTIJAH  

 

 

1. Peneliti  : apa yang bapak ketahui mengenai program RASKIN ? 

 

Narasumber  : yang saya ketahui program raskin yakni program bantuan dari 

pemerintah untuk warga miskin berupa beras. 

 

2. Peneliti  : apakah bapak mengetahui bagaimana cara menentukan harga jual beli 

beras raskin di Desa Kebonadem ini ? 

 

Narasumber  : warga membeli dibalai desa dengan petugas dan saya pernah bertanya 

dengan harga Rp.4.000,00/kg , namun untuk penetapan harga sendiri , karena saya juga 

penasaran dari mana hharga segitu saya Tanya warga namun tidak ada yang mengetahui 

,mereka hanya diberi tahu harga segitu. Dan saya bertanya ke ketua RT saya , beliau 

menjawa dari musyawarah petugas desa rw ,dan rt. 

 

3. Peneliti  : Selama bapak tinggal , dan sebagai pemuka agama apakah pernah 

dilakukan sosialosasi mengenai program raskin ? 

 

Narasumber  : setahu saya , saya belum pernah mendapat sosialisasi tentang program 

raskin , mungkin karena keterbatasan tenaga kerja di balai desa. 

 

4. Peneliti  : menurut bapak , bagaimana keagamaan ataupun sikap toleransi antar 

warga di DEsa Kebonadem ini ? 

 

Narasumber  : karena warga mayoritas beragama islam , kami hidup rukun jika ada 

masalh diselesaikan dengan musyawarah. 

 

5. Peneliti  : bagaimanaa pelaksanaan jual beli beras bersubsidi di Desa Kebonadem 

ini , menurut pandangn bapak selaku pemuka agama ? 

 

Narasumber  : menurut saya sendiri , program raskin sangat bagus karena 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam nilai agama pun sangat banyak contoh 

tentang nilai kemaslahatnan umat , namun saya mendengar jika masih ada warga miskin 



yang msih belum bias membeli karena batesan waktudan jumlah berasnya. Hanya itu 

yang masih sangat disanyangkan . 

 

6. Peneliti  : apa saran bapak untuk program RASKIN ini kedepannya ? 

 

Narasumber  : saya Cuma berharap lebih ditingkatkan kualitas pemilihann sasran dari 

program raskin ,dan harus benar – benar yang sangat membutuhkan , sehingga tujuan 

tersebut tercapai. 

 

 

 

  



Lampiran : 

 

RESPONDEN PENERIMA RASKIN  

1. NAMA :MULYADI 

RW   :1 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

Paling banyak 20kg , terkadang kurang dari 

itu  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli sendiri, diwarung atau biasanya 

disebut nempur diwarung. 

3. Berapa kilogram  beras yang 

mampu dibeli selain dari beras 

raskin ? 

Jika ada banyak uang langsung membeli 

10kg , jika uangnya pas pasan biasanya 

membeli dari 2kg setiap 3hari sekali 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Jika benar – benar tidak ada beras , 

biasanyaa saya meminjam saudara terdekat 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya 

? 

Saya meminjam saudara atau tetangga, 

langsung bilang dan saat itu juga jika 

tetangga masih ada cukupberas langsung 

mengambilkan  

6. Adakah organisasi zakat didesa 

bapak / ibu ? 

Organisasi yang resmi tidak ada, hanya ada 

beberapa kadang orang yang kaya memberi 

bantuan atau biasanya masa panen ada yang 

sedekah beras 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga 

? 

Saya berusaha maksimal mencari 

sampingan membantu petani disawah jika 

ada yang membutuhkan 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. NAMA :SUTRIYAH 

RW  : 1 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

Karena saya hanya tinggal cuma berdua 

paling banyak 15kg  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli diwarung , terkadang langsung 

kepasar  

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya mampu membeli 15 kg, jika anak saya 

nambahi uang untuk kebutuha saya membeli 

lebi dari itu untuk kebutuhan bulan depan  

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 
Meminjam kewarung terdekat yang boleh 

dipinjami  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Dari warung terdekat , dengan sepakat akan 

segera membayar 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Yang saya tahu , yang sering membantu itu 

ustad kadang member sedekah beras, dan 

zakat saat idul fitri 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Selain saya jualan lauk matang disore hari, 

jika pagi ada tawaran tandur disawah saya 

ambil 

 

3. NAMA :SLAMET 

RW  :1 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

Sebanyak 50kg, sebab keluarga saya ada 4 

orang 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli langsung kepabrik seleb  

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Jika ada uang saya langsung membeli beras 

satu karung , jika tidak saya membeli dari 

25kg,  

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Untuk beras saya usaha , tidak sampai 

kehabisan karena itu kebutuhan pokok 



5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Selama ini saya , belum pernah pinjam beras 

alhamdulilah beras dari raskin dan beras 

sendiri selalu ada 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Hanya ada zakat saat lebaran 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Selain jadi buruh tani saya juga memelihara 

hewan ternk seperti ayam dan bebek , bisa 

dijual 

 

4. NAMA : SANTOSO 

RW  :1 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

25 kg, perbulan kadang lebih 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Terkadang nyelep sendiri , gadah saat musim 

panen , hasil ngasak ( mencari gabah saat 

panen ), jika gabah sudah habis membeli 

dipasar langsung 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

25kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Jika sudah tidak ada beras sama sekali saya 

meminjam  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Meminjam ketetangga yang mempunyai 

beras cukup,  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada , hanya ada panitia zakat saat 

lebaran 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya bekerja lebih keras lagi 

 

5. NAMA : SUPARJO 

RW   :2 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

30kg perbulanya 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli sendiri ,  

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya setiap bulannya sanggup membeli 

hanya 20kg, 5kg dari raskin untuk kurangnya 

saya terkadang meminjam  

4. Jika tidak ada beras , langkah apa Pinjam 



yang bapak/ibu lakukan ? 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam kewarung, dengan tempo seminggu 

harus bisa bayar 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada  

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Karena saya hanya buruh tani , dan jika kerja 

yang terlalu berat saya tidak bisa berbuat apa 

–apa 

 

6. NAMA : SUARTI 

RW  :2 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

25kg/ bulannya 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli sendiri 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

25kg , biasanya saya membeli yang kemasan 

5kg jika beras hampir habis 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Alhamdulilah selama ada program raskin , 

kebutuhan beras kami tercukupi 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

- 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada , hanya teradang ada orang yang 

sedekah hasil panennya berupa beras 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya selalu mencari sampingan menjual 

sayuran yang bisa saya panen dari 

pekarangan seperti daun singkong  

 

7. NAMA :ZAENURI 

RW  :2 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

15kg setiapbulannya  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Saya biasanya membeli beras langsung 

kepasar  

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya mampu membeli beras biasanya 15kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya biasanya meminjam saudara  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Dari saudara , saya langsung datang kerumah 



, dari pada pinjam kewarung biasanya harus 

ada semayanan ( kesepakatn mau bayar 

kapan) 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya berternak untuk uang tambahan  

 

 

8. NAMA :SOLICHIN 

RW  :2 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

30kg setiap bulan  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli sendiri 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

30kg saya mampu membeli , dan yang dari 

raskin sebagai tambahan  

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Jika beras tidak ada saya biasanya langsung 

membeli , dan alhamdulilah untuk beras 

selalu tercukupi 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

- 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 
Tidak ada , hanya ada perseorangan yang 

bersedekah dan hanya panitia zakat saat  idul 

fitri 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

saya yang buruh tani, dan istri sambilan 

jualan gorengan dirumah  

 

9. NAMA :DEWI WATI 

RW  :3 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

Hanya  20kg perbulannya  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Saya biasanya membeli diwarung terdekat 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya mampu membeli 20kg , saya biasanya 

membeli dari 5kg. 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya langsung meminjam kewarung 



5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam kewarung, dengan kesepakatan 

langsung diganti paling lama seminggu 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada, hanya ada panitia zakat fitrah 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya membantu suami kadang saya 

menerima permak baju, karena saya yang 

begitu tidak bisa jahit hanya bisa permak 

permak 

 

 

10. NAMA : KARSONO 

RW  :3 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

15kg perbulan  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Saya biasanya membeli langsung dipabrik 

selep 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya mampu membeli 15kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya biasanya pinjam  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam tetangga terdekat saya, paling pinjam 

paling banyak 3kg 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada, hanya dada zakat fitra, dan 

sedekah petani yang panen 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya ternak hewan untuk bisa dijual 

 

11. NAMA : BISRI 

RW  : 3 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

20kg setiap bulannya 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Biasanya saya membeli sendiri kewarung 

terdekat 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya hanya sanggup membeli 20kg, dan 

alhamdulilah ada dar raskin saya biasanya 

membeli 5kg, jadi kebutuhan beras keluarga 

kami bisa terpenuhi 



4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Apabila  tidak ada beras sama sekali saya 

biasanya meminjam 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Saya biasa meminjam kewarung terdekat , 

yang bisa saya pinjam I  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada, anya ada panitia zakat fitrah 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya untuk mendapatkan pengasilan 

tambahan saya biasanya menjual , lauk 

keliling setiap sorenya 

 

 

12. NAMA :JINOTO 

RW  :3 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

30kg setiap bulannya  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Saya biasanya membeli , langsung kepasar 

karena biasanya harganya ada selisih dari 

harga warung dikampung 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya mampu membeli 30kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Jika tidak ada beras saya biasanya pinjam, 

tapi alahamdulilah kebutuhan beras kami 

selalu terpenuhi, hanya keadaan tertentu saja, 

tapi jarang 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Saya pinjam kesaudara saya 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Hanya ada panitia zakat fitrah , mungkin 

karena kurang adanya keperdulian  

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya biasanya untuk membantu ekonomi 

saya menanam sayur seperti bayam, 

dipekarangan yang bisa diamnfaatkan  

 

13. NAMA : ROHMAD 

RW  :4 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

25kg saja 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras Membeli diwarung 



selain dari beras raskin dari mana ? 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya biasanya membelinya yang kantong 

plastic 5kg, setiap habis langsung beli 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Jika tidak ada beras saya meminjam warung 

dimana biasa saya beli beras  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam diwarung, yang bisa saya bayar 

setelah saya punya uang  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Karena keahlian saya hanya bertani, saya 

biasa menerima tawaran jika ada orang yang 

menyuruh untuk mengemes tanaman / padi  

 

14. NAMA  :MARMI 

RW   :4 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

20kg setiap bulannya  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Saya kadang beli diwarung , kadang nyelep 

sendiri jika masih ada sisa gabah saat musim 

panen 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya  rata – rata hanya mampu membeli 10kg 

per bulannya, 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Pinjam  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Saya biasannya pinjam ketetangga, karena 

bisa diganti saat punya uang  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Karena saya hanya seorang janda , saya 

kadang berjualan hasil pekarangan yang bisa 

saya jual 

 

15. NAMA : SUKARYO 

RW  :4 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

25kg perbulannya 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Saya membeli dipasar 



3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Mampu membeli 25kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya langsung pinjam  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam kewarung, paling banyak 3kg  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Hanya ada panitia zakat fitrah, dan sedekah 

juragan sawah yang lagi panen 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya selalu bekerja keras untuk memenui 

kebutuh keluarga 

 

 

 

16. NAMA : SOBIRIN 

RW  :4 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

20kg setiap bulannya 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli sendiri diwarung kadang dipasar 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya sanggup membeli 20kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya langsung meminjam 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Meminjam kewarung terdekat, biasanya kita 

semayanan (kesepakatan ) berapa minggu 

atau hari akan mengembalikan  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya memelihara beberapa ayam yang bisa 

saya jual 

 

17. NAMA :KASWAN 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

Saya biasanya 20kg 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli  

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya membelinya tidak langsung , biasanya 

habis beli yang kemasan 5kg diwarung 



4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya meminjam  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Meminjam tetangga yang lebih mudah saat, 

jika diwarung atau took dipasar terkadang 

mereka , member batas waktu 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidah ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Biasannya saya menjual hasil tanaman saya 

seperti jika ada pisang yang sudah siap jual 

saya jual atau pun ayam yang saya pelihara 

biasa saya jual 

 

 

18. NAMA :MUJIYONO 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

20kg setiap bulannya 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli sendiri 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya mampu langsung membeli 20kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya selalu tercukupi kebutuhannya beras 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

- 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada, adanya panitia zakat fitrah saja 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya yang mempunyai warung kecil kecilan , 

warung sayur ,tiap pagi dan sorenya istri saya 

jualan lauk matang 

 

19. NAMA :TARIWATI 

 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

30kg setiap bulannya 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli sendiri dipasar 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya mampu membeli 30kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa Pinjam 



yang bapak/ibu lakukan ? 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam diwarung terdekat, biasanya langsung 

ambil yang kemasan 5kg 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Hanya ada panitia zakat fitrah 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Suami saya tukang ojek, saya membantu 

dengn jualan seperti pecel dll 

 

 

 

 

20. NAMA :RUSTINI 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

20kg perbulan 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli dipasar 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya biasanya membeli langsung satu karung 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya tidak pernah kekurangan beras 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

- 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya membantu suami jualan perabotan 

keliling 

 

21. NAMA : ARIFIN 

RW  :4 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

19kg  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli diwarung  

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya biasanya membelinya tidak langsung 

namun dari 5kg  

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya pinjam  



5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam ketetangga yang cukup beras 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya yang hanya mengerjakan sawa orang 

lain saya biasanya jaga malam di seleb yang 

tidak jauh dari kampong saya 

 

 

 

 

22. NAMA :SUROTO 

RW  :4 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

20kg  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli langsung dipasar 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Mampu membeli 20kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Pinjam  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam kewarung yang dekat, biasanya saya 

langsung mengganti dalam kurun waktu 

seminggu 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Hanya ada  panitia zakat fitrah 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya sedikit menanam seperti kanggu , 

terong disekitar rumah saya yang kadang 

saya jual jika banyak , kadang saya konsumsi 

sendiri 

 

23. NAMA :NGATINI 

RW  :4 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

15kg 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli 



3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya hanya mampu membeli 10kg , dan saya 

mendapatkan raskin sangat saya jagakan  

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya meminjam saudara saya  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Saudara saya  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada  

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya biasanya membantu bantu menjualkan 

gembal yang tetangga saya buat sendiri 

 

 

24. NAMA :BISRI 

RW  :3 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

25kg perbulan kira kira  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli dipasar 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya mampu membeli 25kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Jika tidak ada biasanya ngebon dulu 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Ngebon diwarung terdekat,  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada, kadang ada orang yang sedekah 

beras saat musim panen padi 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya berusaha mencari sampingan seadanya 

 

25. NAMA :PUJIATI 

RW  :3 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

25kg 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Mampu membeli 25kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Meminjam 



5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Tetangga , langsung bilang dan langsung 

diberi 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Membantu suami dengan bantu bersih bersih 

dirumah orang 

 

 

 

 

26. NAMA :WAHYUNI 

RW  :3 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

Satusak , kira kira 25 kg  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli dipasar 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Mampu membeli satu sak 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya biasa pinjam 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Diwarung, saya tinggal butuh berapa dan 

sepakat sekitar satu minggu menggantinya  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Membantu suami dengan jadi buruh momong 

dengan gaji sebulan sekali 

 

27. NAMA : AHMAD MUHSON 

RW  :2 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

20kg  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli kepasar 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

20kg 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya pinjam  



5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Kewarung terdekat, 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Hanya ada panitia zakat fitrah 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya kalau tidak ada garapan disawah bisa 

kerja srabutan 

 

 

 

 

28. NAMA :SUKANDAR 

RW  :2 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

20kg 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Ya biasanya saya membeli  

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Saya membelinya tidak langsung , dari yang 

kemasan 5kg, habis beli habis beli  

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Pinjam 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Kewarung atau tetangga jika punya banyak 

beras 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Selain sebagai pedagang brambang atau 

bumbu keliling saya punya beberapa hewan 

peliharaan yang bisa saya jual 

 

29. NAMA :YATIMAL 

RW  :2 

 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

25kg 

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Membeli 

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 25kg  



dibeli selain dari beras raskin ? 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya pinjam 

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Kesaudara , karena bisa minjam 

mengembalikannya tidak harus njanjikan 

kapan  

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 
Mencari sampingan 

 

 

30. NAMA :SUMAR 

RW  :1 

PERTANYAAN JAWABAN 

1. Berapa kebutuhan beras setiap bulan 

? 

30kg karena keluarga besar  

2. Untuk memenuhi kebutuhan beras 

selain dari beras raskin dari mana ? 

Saya biasa membeli  

3. Berapa kilogram  beras yang mampu 

dibeli selain dari beras raskin ? 

Satu sak 

4. Jika tidak ada beras , langkah apa 

yang bapak/ibu lakukan ? 

Saya biasa pinjam  

5. Jika bapak / ibu pinjam , dari mana 

dan bagaimana cara mengambilnya ? 

Pinjam diwarung 

6. Adakah organisasi zakat didesa bapak 

/ ibu ? 

Tidak ada 

7. Upaya apa yang dilakukan untuk 

meningkatakan pendapatan keluarga ? 

Saya mencari tambahan agar bisa tetap 

makan  

 

 

 

  



 

 

Balai Desa Kebonadem 

 

 

Salah satu nara sumber 

 

 



  



  



  



  



  



  


