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MOTTO

بسم ا هلل لر حمن ا لرحيم
ومن سلك طريقا ياتمس فيه عاما سهل ا هلل له به طريقا ا لى ا لجنة
“Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta’ala akan memudahkan
baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim no. 2699)
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ABSTRAK
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang
memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu umtuk dapat membantu
perekonomian masyarakat, bantuan ini di berikan kepada keluarga miskin yang di tetapkan
sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan suatu usaha yang di arahkan
kepada pembentukan sumber daya manusia yang fokus pada aspek pendidikan, kesehatan
serta kesejahteraan sosial. Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan
di Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun” maka di rumuskan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Program PKH di Desa Kasiro
Ilir, bagaimana dampak setelah menerima bantuan PKH, serta faktor pendorong dan
penghambat dalam implementasi program PKH.
Penelitian berlokasi di Desa Kasiro Ilir, populasi dalam penelitian ini terdiri dari 1
orang pendamping PKH, 2 orang aparat desa dan 17 KK penerima bantuan PKH. Teknik
pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dianalisa menggunakan
analisa deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini, Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kasiro Ilir
diperoleh masyarakat miskin setiap 3bulan sekali sebesar Rp. 300.000- Rp. 900.000
tergantung dari jumlah tanggungan setiap anggota keluarga dan memenuhi 3 komponen
ketentuanyang telah di setujui oleh aparat desa dan Kementrian Sosial yaitu kesehatan,
pendidikan serta kesejahteraan sosial. Bantuan tunai di salurkan oleh Pemerintah Pusat
melalui kantor pos untuk selanjutnya di salurkan ke kantor pos pada daerah yang masuk
dalam PKH. Namun karena di Desa Kasiro Ilir tidak ada kantor pos, jadi keluarga penerima
bantuan PKH dapat mengambil bantuan di BRI Link yang saat ini sudah ada di Desa Kasiro
Ilir. Dampak dari penerapan Program Keluarga Harapan di Desa Kasiro Ilir di rasakan
masyarakat mampu meningkatkan tingkat kesehatan dengan persentase sebesar 40%, dalam
memenuhi kebutuhan kelaurga atau kesejahteraan sosial masih kurang dengan persentase
65%, maka dampak dari penerapan program ini masih belum maksimal.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dari setiap Negara di
dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan adalah masalah
kemiskinan, yang artinya kemiskinan merupakan kurangnya kesejahteraan.
Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat
tinggal, pendidikan dan kesehatan yang layak. Kemiskinan sangat
berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi
tingkat minimum yang di dapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat
di suatu Negara. Kemiskinan telah menjadi masalah global, di mana setiap
Negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis
kemiskinan baik itu Negara maju maupun Negara yang sedang
berkembang.
Kemiskinan nerupakan persoalan yang tidak saja melibatkan faktor
ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan politik.1 Seseorang atau keluarga
miskin bisa di sebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu
sama lain, seperti mengalami kecacatan, latar pendidikan rendah, tidak
memiliki keterampilan atau modal untuk membuka usaha, kurangnya
lapangan pekejaan, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), tidak
adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian) atau tinggal di
daerah terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas,
di sertai dengan angka laju pertumbuhan penduduk tinggi yang di iringi
dengan

angka

pengangguran

1

yang

juga

tinggi.

Bambang Rustanto, Sistem Perlindungan Sosial di Indonesia, (Bandung: STKSPRESS Bandung,
2014), hlm. 9.
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Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu penghambat
proses pembangunan sebuah Negara. Salah satu Negara yang masih di
belit masalah kemiskinan hingga saat ini adalah Indonesia. Berdasarkan
data BPS pada maret 2019 persentase penduduk miskin sebesar 9,41
persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun
0,41 persen poin terhadap maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada
maret 2019 sebesar 25,14 persen, menurun 0,53 juta orang terhadap
September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap maret 2018.
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September
2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019.
Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada
September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada
maret 2019.2
Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial di
Indonesia, khususnya kemiskinan maka, Pemerintah Indonesia memiliki
berbagai program penanggulangan kemiskinan mulai dari program
penanggulangan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan
kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program
penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil.
Salah satu program berbasis bantuan sosial dari pemerintah yaitu Program
Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia melalui Kementrian
Sosial mengeluarkan Prograam Keluarga Harapan (PKH). Program ini di
laksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu intansi
Pemerintah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk
mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di
Indonesia.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang
memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, jika mereka memenuhi
2

BPS Indonesia, Kemiskinan, www.bps.go.id diakses pada tanggal 29 Agustus 2020
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persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya
manusia (SDM), yaitu pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.3
Program PKH ini meupakan program yang di buat oleh Kementrian Sosial
RI

yang berlandaskan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “ Tim
Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 september 2007. 4
Tujuan utama PKH adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap
pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam
mendukung tercapainya kualitas hidup masyarakat miskin. PKH di
harapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam
jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.
Sasaran penerima PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal
satu dari kriteria yang teridiri dari anak usia 0-21 tahun, ibu hamil/nifas,
lansia diatas 70 tahun dan dosabilitas berat.5 Penerima bantuan PKH
adalah ibu atau wanita yang mengurus anak pada rumah tangga yang
bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, tante/bibi atau kakak
perempuan dapat menjadi penerima bantuan). 6
PKH mulai di laksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dan di
harapkan dapat di laksanakan secara berkesinambungan. Tahun 2017
merupakan tahap awal program pengembangan program atau tahap uji
coba. Tujuan uji coba yakni untuk menguji berbagai instrument yang di
perlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti metode penentuan sasaran,
verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran serta keluhan masyarakat. 7

3

Kementrian Sosial RI, Program Keluarga Harapan, 2016.
PKH, Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, http://pkh-dasar-hukum/ diakses
pada 29 Agustus 2020.
5
Kemenrtian Sosial RI, Program Keluarga Harapan, 2016.
6
Kementrian Sosial RI, MARI KITA MENGENAL PROGRAM PKH, http://www.kemsos.go.id, diakses
pada tanggal 29 Agustus 2020.
7
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4
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Desa kasiro Ilir merupakan salah satu yang melaksanakan Program
Keluarga Harapan. Desa Kasiro Ilir berada di Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun, berbatasan dengan Desa Mengkua di sebelah
utara, berbatasan dengan Desa Manggih disebelah barat, dan berbatasan
dengan Pulau Langsat Desa Tambak Ratu Muaro Talang disebelah selatan.
Desa Kasiro Ilir merupakan salah satu desa yang mempunyai
jumlah keluarga miskin yang cukup banyak. Program Keluarga Harapan di
desa Kasiro Ilir mulai di laksanakan sejak tahun 2018 dan sudah berjalan
selama 2 tahun. Dengan adanya Program Keluarga Harapan di harapkan
dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya
manusia yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi
masyarakat miskin di Desa Kasiro Ilir. 8 Dari penjelasan tersebut, peneliti
tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi Program
kelurga Harapan (PKH) di Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai
Kabupaten Sarolangun” .
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kasiro
Ilir?
2. Apa

faktor

pendorong dan

penghambat

yang mempengaruhi

Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Kasiro Ilir?
3. Bagaimana dampak masyarakat Desa Kasiro Ilir setelah menerima
bantuan Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH)?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan yang di
laksanakan di Desa Kasiro Ilir

8

Wawancara dengan Faizal, Koordinator PKH, pada tanggal 20 Agustus 2020.
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2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Program
Keluarga Harapan di Desa Kasiro Ilir.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam Implementasi
Program Keluarga Harapan di Desa Kasiro Ilir.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun secara praktis.
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya
di bidang pekerjaan sosial serta dapat menjadi bahan evaluasi terhadap
program

pemerintah

dalam

mengembangkan

kebijakan

program

berikutnya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat
dan lingkungan sekitar mengenai Program Keluarga Harapan serta faktor
dan hambatan yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga
Harapan.

E. Kerangka Teori
a. Pengertian Implementasi
Definisi Implemetasi mengalami perubahan seiring dengan
perkembangan studi implementasi itu sendiri. Menurut Kamus Webster
dalam Wahab sebagaimana di kutip oleh Joko Widodo 9 implementasi
diartikan sebagai “to provide the means for carrying out (menyediakan
sarana untuk untuk melaksanak sesuatu) ; to give practical effecst to
(menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti
menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat
menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.
9

Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik,
(Sidoarjo: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 86.
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Menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana di kutip oleh Joko
Widodo mengungkapkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun
dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif
yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan
tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dicapai secara tegas, dan
berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Proses ini
berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali
dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan
dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan,
kesediaan di laksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompokkelompok sasaran, dampak keputusan sebagaimana dipersepsikan oleh
badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikanperbaikan penting terhadap undang-undang peraturan-peraturan yang
bersangkutan. 10
Sedangkan menurut Pressman dan Wildavsky, sebagaimana di
kutip oleh Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti
implementasi di maknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut:
untuk menjalankan kebijakan (to carry out), untuk memenuhi janji-janji
sebagaimana di nyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk
menghasilkan output sebagaimana di nyatakan dalam tujuan kebijakan (to
produce), untuk menyelesaikan misi yang harus di wujudkan dalam
kebijakan (to complete).11
Berdasarkan beberapa pendapat di atas yang mendefinisikan
implementasi, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian
implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber
termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan
oleh pemerintah maupun swasta (kelopok/individu), proses tersebut di
10

Ibid., hlm. 88.
Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan
Aplikasinya di Indonesia, (Yogyakarta: Gaya Media, 2012), hlm. 20.
11

7

laksanakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya oleh
pembuat kebijakan. Proses Implementasi Kebijakan mencakup beberapa
tahap yaitu:
1. Tahap Interpretasi (Interpretation)
Tahap

interpretasi

merupakan

tahapan

penjabaran

sebuah

kebijakan yang bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat
teknis operasional. Aktifitas interpretasi kebijakan tidak hanya sekedar
menjabarkan sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak ke dalam
kebijakan yang bersifat lebih operasional, tetapi juga diikuti dengan
kegiatan

mengkomunikasikan

kebijakan

(sosialisasi)

agar

seluruh

masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah,
tujuan dan sasaran kebijakan tadi. Kebijakan ini perlu di komunikasikan
atau di sosialisasikan agar mereka yang terlibat baik langsung maupun
tidak langsung terhadap kebijakan tadi, menjadi tahu dan paham tentang
apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan juga dapat menerima,
mendukung hingga mengamankan pelaksanaan kebijakan tadi.
2. Tahapan pengorganisasian (to organize)
Tahapan pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan
pengaturan dan penetapan siapa saja yang menjadi pelaksana kebijakan
(penenuan lembaga organisasi mana yang akan melaksanakan dan siapa
pelakunya), penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang
diperlukan,

dari

mana

sumbernya,

bagaimana

menggunakaan

mempertanggungjawabkan), penetapan sarana dan prasarana ( apa yang
dipelukan untuk melaksanakan kebijakan), penetapan tata kerja, dan pola
kepemimpinan sera koordinasi pelaksanaan kebijakan.
a. Pelaksanaan Kebijakan
Pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada jenis kebijakan apa
yang dilaksanakan, namun setidaknya dapat di identifikasi sebagai berikut:
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1. Dinas,

Badan,

Kantor,

Unit

Pelaksanaan

Teknis

(UPT)

dilingkungan pemerintah daerah
2. Sektor swasta
3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)
4. Komponen Masyarakat
Penetapan pelaku kebijakan bukan sekedar menetapkan lembaga
mana yang melaksanakan, tetapi juga menetapkan tugas pokok, fungsi dan
tanggung jawab dari masing-masing pelaku kebijakan tersebut.
b. Prosedur Operasi Standar (Standar Operating Procedure)
Setiap melaksanakan kebijakan perlu di tetapkan Standart
Operating Procedure (SOP) sebagai pedoman, petunjuk, tuntutan dan
referensi bagi para pelaku kebijakan agar mereka mengetahui apa yang
harus di siapkan atau di lakukan, siapa sasarannya dan hasil apa yang ingin
di capai dari pelaksanan kebijakan tersebut.
c. Sumber Daya Keuangan dan peralatan
Sumber dana keuangan dan peralatan perlu ditetapkan berapa
besarnya anggaran dan darimana sumber anggaran tadi, serta peralatan apa
yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Besarnya anggaran
untuk melaksanakan kebijakan tentunya sangat tergantung kepada macam
dan jenis kebijakan yang akan di laksanakan. Demikian macam, jenis dan
besar kecilnya peralatan yang di perlukan sangat bervariasi dan tergantung
kepada macam dan jenis kebijakan yang akan dilaksanakan. Tanpa
peralatan yang cukup dan memadai akan mengurangi efektivitas dan
efisisensi dalam melaksanakan kegiatan.
d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
Manajemen pelaksanaan kebijakan dalam hal ini lebih di tekankan
pada pola kepemimpinan dan koordinasi dalam melaksanakan sebuah
kebijakan. Apabila pelaksanaan kebijakan melibatkan lebih dari satu
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lembaga maka harus jelas dan tegas pola kepemimpinan yang di gunakan,
apakah menggunakan pola kolegial, atau ada salah satu lembaga yang
ditunjuk sebagai koordinator. Bila di tunjuk salah satu di antara pelaku or,
kebijakan sebagai coordinator, biasanya lembaga yang terkait erat dengan
pelaksana kebijakan diberi tugas sebagai leading sector bertindak sebagai
koordinator dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
e. Penetapan Jadwal Kegiatan
Agar kinerja pelaksanaan kegiatan menjadi baik setidaknya dari
“dimensi proses pelaksanaan kegiatan”, maka perlu ada penetapan jadwal
pelaksanaan kegiatan. Jadwal pelaksanaan kebijakan ini penting, tidak saja
di jadikan pedoman dalam melaksanakan kebijakan, tetapi sekaligus dapat
di jadikan sebagai standart untuk memulai kinerja pelaksanaan kebijakan
terutama di lihat dari dimensi proses pelaksanaan kebijakan.
3. Tahap applikasi (Application)
Merupakan

tahap

penetapan

rencana

proses

implementasi

kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap applikasi merupakan perwujudan
dari pelaksanaan masing-maing kegiatan dalam tahapan yang telah di
sebutkan sebelumnya. 12
b. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi
Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi,
diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Mater, Edward III,
Grindle, dan Mazmanian dan Sabiter. Model Edward mengajukan empat
faktor atau variable yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau
kegagalan implementasi kebijakan. Empat faktor atau variable tadi antara
lain meliputi variabel communication, resources, dispositions, bureaucratic
structure.

12

Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, hlm. 90-94.
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a. Komunikasi
Komunikasi di artikan sebagai proses penyampaian informasi
komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan
proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada
pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan perlu di sampaikan kepada
pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami
apa yang menjadi isi, tujuan arah, kelopok sasaran kebijakan agar para
pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus di
persiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa
yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan dapat di capai sesuai dengan
yang di harapkan.
b. Sumber daya (Resources)
Faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi
kebijakan. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya
anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya informasi dan
kewenangan.
c. Sumber daya manusia
Edward III menegaskan sumber daya manusia (staff) harus cukup
(jumlah) dan cakap (keahliannya). Dengan demikian sumber daya manusia
dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus memiliki
keahlian dan kemampuan untuk melaksanaka tugas, anjuran, perintah dari
atasan (pimpinan). Sumber daya manusia juga harus ada ketepatan dan
kelayakan antara jumlah staff yang dibutuhkan dan keahlian yang di miliki
sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangani.
d. Sumber daya anggaran
Sumber

daya

yang

mempengaruhi

efektivitas

pelaksanaan

kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana dan peralatan yang
diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan.
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Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada
publik yang harus di berikan kepada masyarakat juga terbatas.
e. Sumber daya peralatan
Sumber daya peralatan merupakan sarana yang di gunakan untuk
suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya
akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi
kebijakan.
f. Sumber daya informasi dan kewenangan
Sumber daya informasi menjadi faktor yang penting dalam
implementasi kebijakan publik. Informasi yang di maksud yaitu informasi
relevan

dan

cukup

yang

berkaitan

dengan

bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan juga

cara

merupakan

sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik.
Kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang di miliki
oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan
suatu kebijakan. Kewenangan itu penting kehadirannya ketika mereka
dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan
dengan suatu keputusan
c. Teori Penanggulangan Kemiskinan
a. Program
Program yaitu seperangkat aktivitas atau kegiatan yang di tujukan
untuk mencapai suatu perubahan tertentu terhadap kelompok sasaran
tertentu. 13 Ada dua prosedur dalam melaksanakan program yaitu merinci

13

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: Refika Aditama,
2009), hlm. 120.
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prosedur operasional untuk melaksanakan program dan merinci prosedur
agar kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana. 14
b. Penanggulangan
Menurut

Undang-Undang

tentang

Kesejahteraan

Sosial

Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan
yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang tidak mempunyai atau sumber mata pencaharian atau tidak dapat
memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.15
Penanggulangan

kemiskinan

di

laksanakan

dalam

bentuk

penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses
kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan
dasar, penyediaan akses pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan
perumahan dan permukiman, dan penyediaan akses perlatian, modal
usaha, dan pemasaran hasil usaha.16
c. Pengertian Kemiskinan
Menurut Kurniawan Suparlan sebagaimana dikutip oleh Ali
Khomsan dkk, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar
tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi
pada sejumlah atau golongan orang di bandingkan dengan standar
kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Standar kehidupan yang standar ini secara langsung tampak pengaruhnya
terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka
yang tergolong orang miskin. 17 Sedangkan menurut Bappenas atau Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dikutip oleh Ali
Khomsan dkk, menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan
14

Ibid., hlm. 79.
Undang-Undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 19
16
Ibid., pasal 21
17
Ali Khomsan dkk, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 2.
15
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yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena
tidak dapat di hindari dengan kekuatan yang ada padanya. 18
Berdasarkan pendapat di atas yang mendefinisikan mengenai
kemiskinan dapat di ambil kesimpulan bahwa kemiskinan merupakan
situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang di alami seseorang, akibat
ketidakmampuannyamemenuhikebutuhanhidup.
d. Kriteria Kemiskinan
Berdasarkan studi SMERU, Suharto menunjukkan Sembilan
kriteria yang menandai kemiskinana:
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan,
papan)
2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
3. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan sosial (anak terlantar, wan ita
korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskon, kelompok marginal
dan terpencil)
4. Rendahnya kualitas sumber daya amnesia (buta huruf, rendahnya
pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan)
5. Kerentanan terhadap goncangan yng bersifat individual( rendahnya
pendapatan dan asset), maupun missal (rendahnya modal sosial, ketiadaan
fasilitas umum)
6. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang
memadai dan berkesinambungan
7. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan,
pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi)
8. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk
pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari Negara
dan masyarakat)
9. Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
18

Ibid., hlm. 2.

14

e. Bentuk-Bentuk Kemiskinan
Menurut Chambers, kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk,
yaitu:
1. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut yaitu bila pendapatnya berada di bawah garis
kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum
atau kebutuhan dasar termasuk sandang, pangan, papan, kesehatan,
pendidikan yang di perlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relative yaitu kondisi miskin karena pengaruh
kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat,
sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat di
katakan orang tersebut sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan
namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat di sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural yaitu mengacu pada persoalan sikap sseorang
atau sekelompok masyarakat yang di sebabkan oleh faktor budaya, seperti
tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros,
tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan structural yaitu situasi miskin yang di sebabkan karena
rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu system
sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan
kemiskinan, tetapi kerap menyebabkan kemiskinan. 19
19

Ali Khomsan dkk, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, hlm. 3.
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d. Program Penanggulangan Kemiskinan
Dari penjelasan di atas mengenai program, penanggulangan, dan
kemiskinan dapat di ambil kesimpulan bahwa program penanggulangan
kemiskinan yaitu kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,
serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Salah satu program
penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yaitu PKH. Program
Keluarga Harapan adalah program bantuan tunai bersyarat untuk
pemberdayaan bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki satuatau
beberapa komponen PKH.
a. Pemberdayaan
Pemberdayaan menurut Ife sebagaimana di kutip oleh Edi Suharto
menjelaskan pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan
orang-orang yang lemah atau tidak beruntung Sedangkan menurut
Rappaport sebagaimana di kutip oleh Edi Suharto menjelaskan
pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan
komunitas di arahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas)
kehidupannya. 20
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin,
sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan.
kemampuan

Pemberdayaan

masyarakat,

adalah

dengan

upaya

untuk

mendorong,

membangun

motivasi

dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki dan berupaya untuk
mengembangkan

20

potensi

itu

menjadi

Edi Shuarto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, hlm. 59.

tindakannya.
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b. Tujuan Pemberdayaan
Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan
masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan,
baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun
secara kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak
adil).
Beberapa kelompok yang dapat di kategorikan sebagai kelompok
lemah atau tidak berdaya meliputi:
1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender
maupun etnis
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja,
penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing
3. Kelompok lemah secara personal, yakn I mereka yang mengalami masalah
pribadi atau keluarga. 21

c. Pemberian Bantuan Langsung Tunai
Bantuan langsung tunai yaitu program bantuan pemerintah berjenis
pemberian uang tunai atau lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat
yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Pemerintah menyelenggarakan
program BLT dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). PKH
adalah program bantuan untuk keluarga miskin dengan syarat mereka
harus menyekolahkan anaknya dan melakukan cek kesehatan secara rutin.
Target utama dari program ini adalah keluarga miskin dengan anak berusia
antara 0 sampai 21 tahun, inu hamil/nifas, lansia 70 tahun keatas dan

21

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, hlm. 60.
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disabilitas berat. Dana tunai akan diberikan kepada keluarga pendaftar
selama enam tahun.22
F. Tinjauan Pustaka
Dalam penelitian ini, peneliti telah meninjau beberapa sumber yang
di dapat dari penelitian sebelumnya untuk di gunakan sebagai bahan
rujukan. Adapun penelitian yang berhubungan sebagai berikut:
Peneliti menemukan skripsi yang membahas tentang Analisis
Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan
Kemiskinan. Dalam tulisannya penulis membahas bagaimana proses,
manfaat serta dampaknya terhadap masyarakat yang menerima bantuan
tersebut.23
Peneliti menemukan skripsi yang membahas tentang Implementasi
Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam tulisannya penulis membahas
tentang bagaimana proses implementasi Program Keluarga Harapan
(PKH) dan apa saja faktor pendorong dan pengahambat dalam proses
implementasi tersebut. 24
Peneliti menemukan skripsi yang membahas tentang Implementasi
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan.
Dalam penelitian ini membahas tentang apakah program PKH tersebut
mampu mengatasi masalah kemiskinan, gizi buruk serta ibu meninggal
karena melahirkan.25
Dari 3 penelitian diatas, menjelaskan bahwa diberlakukannya PKH
memiliki pengaruh dan dampak yang berbeda-beda. Begitu pula dengan
22

Lutfianto, Bantuan Langsung Tunai, http://lutfianto22.wordpress.com/bantuan-langsungtunai/diakses pada tanggal 31 agustus 2020
23
Hainal Yani, ”Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH)”, Skripsi IAIN Fakultas
Syariah.
24
Vitriana Nowita Sari, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)”, Skripsi Unbari Fakultas
Hukum
25
Yuslidar, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan”,
Skripsi UNJA.
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penelitian yang akan di lakukan penulis dengan mengkaji Implementasi
PKH yang ada di Desa Kasiro Ilir, suatu Desa yang masih terbilang
pelosok

dan

masih

kekurangan

sarana

dan

prasarana

dalam

pembangunannya, tentu penelitian ini akan menghasilkan hasil yang
berbeda dengan penelitian-penelitain sebelumnya.

BAB II
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang di peroleh dan di himpun dari
informan baik lisan di kumpulkan dan disajikan dalam bentuk kalimatkalimat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan di mana peneliti terjun
kelapangan dengan melakukan observasi secara langsung dengan
melakukan wawancara langsung terhadap narasumber.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kasiro Ilir
C. Sumber Data Penelitian
a. Data Primer
Dalam utama yang mendukung penelitian ini yaitu data primer
yang bersumber dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan 26 serta petugas
pendamping PKH Desa Kasiro Ilir dan keluarga penerima bantuan PKH.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumendokumen yang berkaitan dengan penelitian ini berupa data keluarga
penerima bantuan PKH yang di dapat dari petugas pendamping PKH Desa
Kasiro Ilir.

D. Teknik Pengumpulan Data
a.

26

Observasi

Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
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20

Observasi

adalah

sebuah

teknik

pengumpulan

data

yang

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang
berkaitan dengan ruang, teampat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa
dan tujuan lainnya. Dalam penelitian ini sebagai langkah awal penelitian,
peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan pelaksana PKH di Desa
Kasiro Ilir .
b. Wawancara
Wawanvara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan secara langsung informasi-informasi keterangan dari
informan.
Dalam wawancara ini penulis penulis tanya jawab langsung serta
bertatap muka antara pewawancara dengan masyarakat yang menerima
bantuan PKH, pendamping PKH, dan aparat desa.
c. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil
data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan
masalah yang diteliti. Dalam penelitian ininpeneliti mengambil beberapa
fhoto rumah keluargfa yang menerima bantuan program PKH di Desa
Kasiro Ilir.

E. Teknik Analisis Data
Dalam analisa data penulis menggunakan analisis deskriptif
kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara mengklasifikasikan data-data
berdasarkan kategori persamaan jenis data tersebut, kemudian data
tersebut di uraikan sedemikian rupa, serta di hubungkan antara data yang
satu dengan yang lain sehingga memperoleh gambaran umum tentang
masalah yang diteliti.
F. Sistematika Penulisan
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Untuk lebih terarahnya penulisan karya ilmiah ini, maka disusun
menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan berikut:
BAB I :

PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari Latar belakang Masalah, Batasan
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Tinjauan
Pustaka.

BAB II :

METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang Jenis dan Lokasi
Penelitian,

Jenis

dan

Sumber

Data,

Teknik

Pengumpulan Data, Teknik Analisis data, dan
Sistematis Penulisan.
BAB III :

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Bab ini menguraikan tentang letak geografis lokasi
penelitian, sera letak demografis yang mencakup
keadaan penduduk Desa Kasiro Ilir serta kondisi
pendidikan dan sarana prasarananya.

BAB IV :

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Bab ini menguraikan bagaimana Implementasi
Program Keluarga Harapan di Desa Kasiro Ilir .

BAB V :

PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran
penulis.

G. Jadwal Penelitian
Tabel 1.: Jadwal Penelitian
Tahun 2019
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No

Kegiatan

.
1.

Januari

Juli

Oktober

November

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Pengajuan

√

Judul
2.

Pembuatan

√

Proposal
3.

Perbaikan

√

Proposal
dan
Seminar
4.

Surat Izin

√

Riset
5.

Pengumpula

√

n Data
6.

Pengolahan
dan Analisis
Data

7.

Pembuatan
Laporan

8.

Bimbingan
dan
Perbaikan

9.

Desember

Agenda dan

√ √
√

2 3

4
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Ujian
Skripsi
10.

Perbaikan
dan
Penjilidan

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Letak Geografis
Secara geografis terletak 2º 9´ 6´´ garis lintang 102º 47´, 9´´ garis
bujur, termasuk daerah beriklim tropis sehingga memiliki 2 musim yaitu
musim kemarau dan musim hujan. Dengan batasan-batasan wilayah
sebagai berikut:
1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mengkua Kecamatan Cermin Nan
Gedang.
2) Sebelah Timur berbatsan dengan Desa Manggih Kecamatan Bukit Bulan.
3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Pinang, Sungai Bemban.
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pulau Langsat, Desa Tambak Ratu
Muaro Talang.
Desa Kasiro Ilir merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan
Batang Asai Kabupaten Sarolangun. Luas wilayahnya 67km² dengan
populasi 1065 jiwa yang terdiri dari 378 KK dan 3 desa serta 12 RT.
Bentang alam yang membentuk wilayah Desa Kasiro Ilir terdiri dari lahan
sawah seluas 1.115 ha², ladang seluas 20.200 ha² juga di kelilingi oleh
bukir rayo dan perayun serta aliran sungai batang asai yang membentang
dari Tangkuih hingga ke Sarolangun. 27
B. Letak Demografis
1. Keadaan Penduduk
Penduduk merupakan unsur yang penting dalam perekonomian dan
dalam dunia usaha guna membangun suatu perekonomian dalam upaya
meningkatkan produksi dan mengembangkan usaha kegiatan ekonomi.
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Dokumentasi Kantor Desa Kasiro Ilir
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Perubahan dan perkembangan penduduk dikarenakan adanyam kelahiran,
kematian dan mobilitas penduduk.
Adapun penduduk Desa Kasiro Ilir pada tahun 2019 berjumlah
1065 jiwa yang teridir dari 479 jiwa laki-laki dan perempuan 586 jiwa.
Jumlah kepala keluarga 378 (KK) di Desa Kasiro Ilir, keadaan penduduk
dapat dilihat pada table dibawah ini:
Tabel 2.
Jumlah Penduduk Desa Kasiro Ilir berdasarkan Jenis Kelamin
No. Tahun

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

2016

462

560

1028

2

2017

468

572

1040

3

2018

473

580

1053

4

2019

479

586

1065

2. Pendidikan
Pendidikan merupakan jalan yang harus ditempuh dalam upaya
meningkatkan sumber daya manusia. Tujuannya tentu dalam mengimbangi
dan memenuhi tuntutan-tuntutan pembangunan yang terus berkembang.
Sarana pendidikan yang dibangun di Desa Kasiro Ilir belum
sebanding dengan jumlah siswa yang membutuhkan bangku sekolah, di
Desa Kasiro Ilir hanya ada 1 bangunan sekolah tingkat pendidikan anak
usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK), sementara sekolah
menengan pertama (SMP) berada di Desa Tamsu dan sekolah menengah
atas (SMA) berada di Desa Kasiro yang jaraknya cukup jauh dari Desa
Kasiro Ilir serta ada 1 madrasah sebagai wadah pendalaman ilmu agama.
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3. Pekerjaan Penduduk
Pola usaha dari kegiatan penduduk tidak sama pada setiap daerah,
usaha dan kegiatan penduduk di Desa Kasiro Ilir lebih banyak mengarah
pada sector pertanian dan kebanyakan dari penduduk desa ini bekerja
sebagai petani dan penyadap karet.
4. Sarana dan Prasarana
Desa Kasiro Ilir dilengkapi dengan beberapa fasilitas dan sarana
yang diperlukan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:
Tabel 3. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Kasiro Ilir
No. Nama
1

2

3

4

Jumlah

Unit Kesehatan
- Puskesmas

1 Unit

- Posyandu

2 Unit

- Bidan Desa

2 Orang

Olahraga
 Lapangan Bola Kaki

1 Lapangan

 Lapangan Bola Voli

1 Lapangan

Sarana Ibadah
 Masjid

2 Unit

 Mushola

1 Unit

Sarana Pendidikan
 TK/ PAUD

1 Unit

 SD

1 Unit

 SMP

1 Unit

 SMA

1 Unit

 Madrasah

1 Unit

Ket
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5. Agama dan Budaya Masyarakat
Agama merupakan salah satu faktor yang dapat membentuk watak
dan kepribadian seseorang, untuk itu Negara Republik Indonesia
mewajibkan setiap warganya memeluk satu agama dan mengamalkannya.
Agama yang dianut olrh masyarakat di Desa Kasiro Ilir
bermayoritas beragama islam, mereka menjunjung tinggi syariat agama
islam.
Nama-nama peserta Peserta Penerima Program Keluarga Harapan
(PKH):
1. Asmawati
Nova Puspita Sari
Suci Wati
2. Juni
Putri Yani
Nopita Sari
3. Hukamiyah
Sahrul Azim
Amelia Sucitra
4. Naimi
Jepri Ariandi
April Aryanto
Anggun Puspita Sari
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5. Norhail
Nazarudin
Apria Winata
Alifa Aprarisa
6. Nurmilis
Rusmi
M. Toriq
Norhai Siti Hariah
Agusti
7. Noriana
Asep Gustiawan
M. Soleh
8. Ragayah
A. Alfian
9. SitiRamunah
Ilham
Sargana
10. Yani
Lidia Sejati
Sri Rahayu
11. Rina
Fitra Mardiah
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12. Alhabil Zikri
Rosmani
13. Noraini
Nurazizahnita
14. Zubaidah
Umah
15. Randa
Masil
16. Muba
Rauhani
17. Adday rabi
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Program Keluarga Harapan (PKH)
1. Pengertian Keluarga Harapan (PKH)
Program

Keluarga

Harapan

(PKH)

adalah

program

yang

memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga sangat miskin
(RTSM) yang telah di tetapkan sebagai peserta PKH. Agar memperoleh
bantuan PKH di wajibkan memenuhi persyaratan dan komitmen yang
terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),
yaitu pendidikan dan kesehatan. 28 PKH sendiri memiliki tujuan umum
untuk meningkatkan aksebilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan,
dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup
keluarga miskin.
PKH di harapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga
miskin dalam jangka pendek serta memutuskan rantai makanan dalam
jangka panjang, sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan
terpeliharanya

taraf

penghidupan

masyarakat

akan

memberikan

kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas diri.

28

Kementrian Sosial, Pedoman PKH, (Jaka
rta : 2011), h.11
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2. Dasar Hukum
Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan
dari:
1. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Nasional
2. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
5. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
6. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga
Sangat Miskin sebagai Peserta PKH
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga.
3. Tujuan Program Keluarga Harapan
Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan
memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya
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manusia serta merubah perilaku RTSM yang relatif kurang mendukung
program peningkatan kesejahteraan.
Secara khusus tujuan PKH terdiri atas:
a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM
b. Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita
dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar
c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dari keluarga RTSM
1. Sasaran Bantuan Program Keluarga Harapan
Berdasarkan pedoman umum PKH, sasaran peserta PKH adalah
keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas,
balita, anak prasekolah) dan komponen pendidikan (SD Sederajat, SMP
Sederajat, SMA Sederajat) atau anak usia 7-21 tahun yang belum
menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, penyandang disabilitas
berat dan lanjut usia 70 tahun.
2. Ketentuan Bantuan Program Keluarga Harapan
a. Bantuan tetap diberikan pertahun
b. Bantuan Komponen peserta PKH diberikan kepada maksimal 3
anggota keluarga sesuai kriteria kepesertaan
c. Bantuan komponen peserta PKH dapat diberikan dengan jumlah
nominal terbesar dari komponen kepesertaan
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d. Bantuan komponen kesehatan: komponen kesehatan diberikan
kepada maksimal 3 orang anggota keluarga, kehamilan keempat
dan berikutnya tidak dihitung sebagai komponen penerima bantuan
e. Komponen disabilitas maksimal 3 komponen
f. Komponen lansia maksimal 2 orang (bukan suami istri)
3. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH)
Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
berhak mendapatkan:
a. Bantuan sosial PKH.
b. Pendampingan PKH.
c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
sosial.
d. Program bantuan komplementer dibidang kesehatan, pendidikan,
subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan dasar lainnya.
Kewajiban kelurga penerima PKH:
a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai
dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil dan anak berusia 0 (nol)
sampai dengan 6 (enam) tahun.
b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit
85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar
(dua belas tahun).
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c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan
kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia nulai
dari 60 tahun atau penyandang disabilitas.

B. Kriteria atau Syarat Penetapan Program Keluarga Harapan (PKH)
Kemiskinan bisa di definisikan sebagai suatu situasi yang di hadapi
oleh seseorang individu di mana mereka tidak memiliki kecukupan sumber
daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik di tinjau dari
segi ekonomi, sosial, psikologis maupun dimensi spiritual. Definisi ini
memfokuskan kemiskinan pada ketidakmampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kemiskinan menggambarkan ketiadaan dan rendahnya pendapatan
serta secara rinci menggambarkan suatu kondisi tidak terpenuhinya
kebutuhan dasar hidup manusia yaitu sandang, pangan, papan.
Menurut Todaro dan Smith konsep kemiskinan terbagi menjadi dua
yang pertama kemiskinan absolut yaitu kemiskinan yang di nilai dari
ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua
kemiskinan

relative

yaitu

kemiskinan

yang

dikur

berdasarkan

perbandingan antar kelompok dalam masyarakat, dimana suatu kelompok
dianggap relatif lebih miskin disbanding kelompok lainnya. 29

29

Irfan Syauq Beik, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta, Rajawali Pers: 2017), Ed 1, Cet. Ke2, hal 68-69.
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Kemiskinan dapat di lihat sebagai keadaan masyarakat dengan
tingkat ekonominya masih lemah, dan ditambah dengan kebijakan
pemerintah yang umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan
jangka pendek. Sehingga kebijakan tersebut belum berhasil memecahkan
kelompok ekonomi rakyat bawah.
Berdasarkan gambaran di atas, maka dibuat oleh Badan Pusat
Statistik (BPS) kriteria penerima PKH dengan kriteria sebagai berikut:
1. Luas lantai banguan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu berkualitas
rendah/ tembok tanpa diplester.
3. Jenis

dinding

tempat

tinggal

bamboo/rumbia/kayu

berkualitas

rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki tempat buang air besar/ bersama-sama dengan rumah
tetangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Bahan

bakar

untuk

memasak

sehari-hari

adalah

kayu

bakar/arang/minyak tanah.
7. Sumber

air

minum

berasal

dari

sumur/mata

air

terlindung/sungai/air hujan.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam sekali dalam satu inggu.
9. Hanya membeli satu pakaian satu stel dalam setahun.
10. Hanya sanggup amnkan satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya berobat dipuskesmas/poloklinik.

tidak
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12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas
lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan
dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.
600.000/bulan.
13. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga; tidak sekolah/tidak tamat
SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan barang yang mudah dijual dengan minimal
Rp. 500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, atau
barang modal lainnya.
Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah dapat di
katakan rumah tangga miskin.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala desa,
faktor penghambat PKH adalah data penerima manfaat PKH belum
sesuai atau tepat sasaran sehingga masih banyak masyarakat kurang
mampu yang belum mendapatkan program PKH. 30
C. Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH dalam jangka pendek dapat membantu keluarga miskin
mengurangi beban pengeluaran perbulan. Pada jangka memengah dapat
menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan
kesehatan dan pendidikan sehingga mampu menghasilkan generasi yang
sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH dapat memutuskan rantai
30

Sapani, Kepala Desa, Wawancara, Desa Kasiro Ilir
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kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan atau
nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan dan
memberikan kepastian masa depan yang lebih bagus kepada anak dimasa
depannya.
D. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
Dalam mekanisme bantuan pada PKH beragam sesuai dengan
kebutuhan dari masyarakat. Bantuan dana tunai PKH di berikan kepada
ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) dan
selanjutnya di sebut sebagai pengurus keluarga, dana yang di berikan
kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif dalam
meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.
Sebagai bukti kepesertaan program PKH, diberikan kartu peserta PKH.
Uang bantuan dapat diambil oleh pengurus keluarga perempuan di BRI
link yang saat ini sudah ada di Desa Kasiro Ilir
Tabel 4.
Jumlah Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)
No

Jumlah Bantuan

Bantuan Per RTSM

1

Bantuan Tetap

Rp. 500.000

2

Bantuan anak usia dibawah 6 (enam) tahun,

Rp. 1.200.000

ibu hamil/menyusui
3

Bantuan peserta pendidikan setara SD/MI

Rp. 450.000
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atau sederajat
4

Bantuan peserta pendidikan setara SMP/MTS Rp. 750.000
atau sederajat

5

Bantuan peserta pendidikan setara SMA/MA

Rp. 1.000.000

atau sederajat
6

Bantuan penyandang disabilitas berat

Rp. 3.600.000

7

Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas

Rp. 2.400.000

8

Bantuan minimum per RTSM

Rp. 950.000

Sumber : Pedoman Umum PKH 2016
Peserta PKH di targetkan akan berjumlah sekitar enam juta
keluarga penerima manfaat Program Bantuan PKH. Penambahan peserta
yang signifikan di barengi juga dengan perubahan terkait Bantuan,
Kompone PKH dan Pelaksanaan Program PKH tentunya. Berikut
perubahan besar Program keluarga Harapan:
1. Komponen PKH: untuk kompone PKH di bagi tiga komponen yaitu
komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Komponen
pendidikan meliputi anak usia anak usia SD, SMP, dan SMA,
sedangkan komponen kesehatan meliputi ibu hamil, balita dan anak
prasekolah serta komponen sosial adalah lanjut usia di atas 70 tahun
dan disabilitas berat.
2. Ketentuan bantuan PKH
a. Bantuan tetap diberikan pertahun.
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b. Bantuan komponen peserta PKH diberikan kepada maksimal 3
anggota keluarga sesuai kriteria kepesertaan.
c. Bantuan komponen peserta PKH dapat di berikan dengan jumlah
nominal terbesar dari komponen kepesertaan.
d. Bantuan komponen: komponen kesehatan dapat di berikan kepada
maksimal 3 orang anggota keluarga, kehamilan keempat dan
berikutnya tidak di hitung sebagai komponen penerima bantuan.
e. Komponen disabilitas maksimal 3 komponen.
f. Komponen lansia: maksimal 2 orang (bukan suami istri).
3. Penyandang disabilitas berat (PDB): Bantuan PKH di berikan kepada
penyandang disabilitas berat dengan ketentuan sebagai berikut: Dalam
keluarga yang memiliki komponen kesehatan dan atau komponen
pendidikan. Penyandang disabilitas berat yang ada di luar keluarga,
maka bantuan layanan akan di itervensi oleh program panti.
4. Lanjut usia 70 tahun keatas: Bantuan PKH untuk usia 70 tahun ketas di
berikan baik kepada lansia yang berada dalam keluarga PKH maupun
di luar keluarga (terlantar). 31
E. Program Pengentasan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang
yang di hadapi wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun sedang
berkembang, yang di tandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan
keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemapuan
31

Kementrian Sosial, Pedoman Umum PKH 2016
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berusaha dan terbatasnya akses pada prasarana, modal dan kegiatan sosial
ekonomi lainnya sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang
memiliki potensi yang lebih tinggi. Kemiskinan menghambat tercapainya
pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, oleh karena itu
pengentasan

kemiskinan

harus

menjadi

prioritas

utama

dalam

kemiskinan

adalah

pembangunan nasional dan pembangunan wilayah. 32
Strategi pengentasan kemiskinan:
1. Strategi

kebijakan

untuk

mengentaskan

menciptakan ketentraman dan pemantapan kestabilitas ekonomi, sosial
dan politik untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan upaya
pengentasan kemiskinan.
2. Strategi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di lakukan
mayoritas penduduk miskin terutama melalui kegiatan yang dapat
membuka kesempatan kerja dan keselamatan usaha bagi kelompok
masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi harus di laksanakan tanpa
menimbulkan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup baik
di perkotaan maupun pedasaan akan di rasakan menjadi beban
penduduk miskin.
3. Strategi kebijakan keluarga berencana atau berkualitas (KB) di arahkan
secara efektif kepada penduduk yang berpenghasilan rendah dan
keluarga miskin.

32

Rahardo Adisasmita, Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), Cet. Ke-1,
hal 191.
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4. Strategi pengentasan kemiskinan di laksanakan secara bertahap, terus
menerus dan terpadu yang di dasarkan pada kemandirian.
5. Strategi kebijakan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk miskin
di arahkan pada perbaikan akses sumber daya, pembiayaan teknologi,
pasar dan pelayanan dasar, serta pengembangan kelembagaan sosial
ekonomi masyarakat sesuai dengan aspirasi dan budaya masyarakat
lokal. 33
F. Konsep Keluarga Sejahtera
1. Pengertian Keluarga
Pengertian keluarga adalah orang-orang yang memiliki ikatan
biologis melalui pernikahan, kelahiran atau adopsi, tak hidup bersama dan
menggunakan sumber daya bersama –sama untuk mencapai tujuan
bersama.34
Keluarga

merupakan

kelompok

primer

terpenting

dalam

masyarakat. Dalam arti luas, keluarga yang berkaitan dengan hubungan
yang meliputi semua pihak yang ada hubungan darah sehingga sering
tampli sebagai arti clan atau marga. Dalam kaitan ini dalam dalam
berbagai budaya setiap orang memiliki nama kecil dan nama keluarga
(marga).

33
34

Ibid, hal 195-196.
Shinta Doriza, Ekonomi Keluarga, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), Cet. Ke-1, hal 3.
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Sedangkan dalam arti sempit keluarga merupakan kelompok sosial
terkecil yang di dasarkan hubungan darah yang terdiri dari ayah, ibu, anak
yang di beri nama keluarga inti. Ciri umum keluarga meliputi:
a. Adanya hubungan berpasangan anara kedua jenis
b. Di kukuhkan oleh suatu perkawinan
c. Adanya pengakuan terhadap garis keturunan (anak)
d. Ketentuan-ketentuan ekonomi yang di bentuk oleh anggota-anggota
yang mempunyai ketentuan khusus terhadap kebutuhan ekonomi yang
berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan
membesarkan anak
e. Di selenggarakannya kehidupan rumah tangga dalam suatu rumah
Di samping mempunyai ciri yang umum, keluarga juga
mempunyai ciri khusus yaitu:
a. Kebersamaan, keluarga merupakan bentuk yang paling universal
antara bentuk-bentuk organisasi sosial lainnya dan dapat di temukan
dalam semua masyarakat.
b. Dasar-dasar emosional, hal ini di dasarkan pada suatu kompleks
dorongan sangat mendalam dari sifat organis kita seperti perkawinan,
menjadi ayah, kesetiaan akan material dan perhatian orang tua
c. Pengaruh

perkembangan,

hal

ini

merupakan

lingkungan

kemasyarakatan paling awal dari semua bentuk kehidupan yang lebih
tinggi, termasuk manusia dan pengaruh perkembangan yang paling
besar dalam kehidupan yang merupakan sumbernya. Pada khususnya
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dalam hal ini membentuk karakter inividu lewat pengaruh kebiasaankebiasaan organis mental
d. Ukuran yang terbatas, keluarga merupakan kelompok yang terbatas
ukurannya di batas oleh kondisi-kondisi biologi yang tidak dapat lebih
dalam tanpa kehilangan patriakal, struktur secara keseluruhan dibentuk
dalam satuan-satuan keluarga. Hanya dalam masyarakat yang
kompleks dalam peradaban yang tinggi, keluarga berhenti untuk
memenuhi fungsi-fungsi ini. Demikian juga pada masyarakat lokal
seperti pembagian-pembagian kelas sosial yang cenderung untuk
mempertahankan kesatuan-kesatuan keluarga.
e. Tanggung jawab para anggota, keluarga memiliki dari pada yang biasa
di lakukan oleh lembaga yang lainnya, keluarga harus membanting
tulang sepanjang hidupnya untuk mempertahankan kesatuan-kesatuan
keluarga.
f. Aturan kemasyarakatan, hal khususnya terjaga dengan adanya hal-hal
yang tabu di dalam masyarakat dan aturan kondisinya.
g. Sifat kekekalan dan kesetaraan, keluarga merupakan suatu yang
demikian permanen dan universal sebagai asosiasi merupakan
organisasi menjadi terkelompok di sekitar keluarga yang menuntut
perhatian khusus
Konsep lain dari keluarga di artikan sebagai unit dasar dalam
masyarakat yang merupakan segala bentuk hubungan kasih sayang antara
manusia. Keluarga merupakan gabungan antara dua orang yang
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membentuk suatu kesatuan dalam keluarga, atau berarti kesatuan dua
keluarga menjadi keluarga besar yang biasanya disebut keluarga besar
yang dikarenakan adanya hubungan darah perkawinan.35
2. Pengertian Sejahtera
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di sebutkan bahwa sejahtera
itu adalah aman, sentosa dan makmur. Sementara kesejahteraan adalah
keadaan sejahtera, keamaan, keselamatan, ketentraman masyarakat. 36
Kesejahteraan di ukur oleh aspek keamanan, ketertiban sosial.
Masyarakat di sebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar
kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa di cegah dan di
minimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan bisa di raih melalui rasa takut,
cemas dan tidak aman.
Kesejahteraan sebagai tujuan utama pembangunan dapat di raih
apabila aspek kedaulatan ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik
dapat di wujudkan secara nyata, karena itu membangun kedaulatan
ekonomi dan tata kelola perekonomian yang baik. Merupakan prasyarat
utama bagi tercapainya kondisi kesejahteraan masyarakat dan bangsa.
Sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat atau kehidupan
yang sejahtera, kita akan lebih mendekatkan pengertian itu kepada
perasaan yang hidup dimasyarakat. Rasa sejahtera itu sendiri timbul akibat
35
36

Hertina dan Jumni Neli, Sosiologi Keluarga, (Riau: Alaf Riau, 2007), hal 5-7.
https:kbbi.web.id/sejahtera.html
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kebebasan dari ketakutan akan jauh lebih terasa jika di masyarakat
bekecukupan barang, jasa dan juga kesempatan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai Penerapan
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kasiro Ilir, di peroleh sebagai
berikut:
1. Prosedur penyaluran bantuan PKH di Desa Kasiro Ilir menurut
ketentuannya diperoleh masyarakat miskin setiap tiga bulan sekali
sebesar Rp. 300.000 – Rp. 900.000 tergantung dari jumlah tanggungan
dari setiap keluarga. Pemerintah pusat memberikan bantuan uang tunai
yang di laksanakan oleh kantor pos untuk di salurkan ke kantor pos
daerah-daerah yag masuk dalam PKH. Namun di Desa Kasiro Ilir
belum ada Kantor Pos jadi Perwakilan Keluarga Perempuan Penerima
PKH dapat mengambil Bantuan PKH di BRI Link yang saat ini sudah
ada di Desa Kasiro Ilir. Selanjutnya pemerintah daerah menyalurkan
bantuan uang tunai tersebut kepada RTSM sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang telah di pilih oleh aparat desa, lalu kemudian di setujui
oleh Kementrian Sosial sebagai peserta PKH yang memenuhi salah
satu dari 3 komponen yaitu kesehatan, pendidikan serta kesejahteraan
sosial.
2. Adapun dampak dari penyaluran bantuan PKH di Desa Kasiro Ilir
didapat bahwa, bantuan ini mampu membantu meningkatkan kualitas
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kesehatan dengan persentase 40%, dalam memenuhi kebutuhan
keluarga masih kurang dengan persentase 65%. Maka bantuan ini
belum memberikan dampak maksimal.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, penulis
mencoba untuk memberikan saran dengan harapan nantinya dapat
membantu pihak-pihak yang terkait dalam mensukseskan Program
Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tepat sasaran khususnya di Desa
Kasiro Ilir. Adapun saran-saran sebagai berikut:
1. Untuk bantuan PKH ini hendaknya di berikan kepada orang yang
benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran.
2. Pendataan hendaknya di lakukan secara mendetail kepada mereka yang
benar-benar layak mendapatkan tapi belum mendapatkan bantuan dan
merasakan manfaat dari program tersebut.
3. Bantuan PKH untuk keluarga kurang mampu seharusnya di berikan
kepada yang benar-benar berhak untuk menerima bantuan bukan
kepada masyarakat yang di kategorikan keluarga yang mampu secara
ekonomi.
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