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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN 

(PKH) DI DESA MUARA JALAI KEC. KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR. 

OLEH: 

ELFI SYARAH 

NIM: 11475202110 

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di 

bidang perlindungan sosial bagi keluarga sangat miskin (KSM) telah dilakukan oleh 

pemerintah melalui program-program bantuan sosial, salah satunya program 

keluarga harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang 

memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan catatan 

mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Program ini 

bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus mata 

rantai kemiskinan antar generasi. Sasaran dari program ini yakni ibu hamil, ibu 

menyusui, memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat SD-SMA serta 

penyandang disabilitas dan para lansia. Indikator yang digunakan dalam penelitian 

ini berdasarkan buku pedoman umum pelaksanaan PKH yang  meliputi: penetapan 

sasaran, pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok 

peserta PKH, verifikasi komimtmen peserta PKH, pemutakhiran data. Penelitian ini 

dilakukan di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar, penulis melakukan 

penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PKH dan apa saja faktor-

faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial PKH di Desa Muara Jalai. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi 

dokumen. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Berdasarkan hasil 

penelitian yang ada, menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Jalai ini belum terlaksana 

dengan cukup baik. Ini dapat dilihat dari tahapan proses penetapan sasarannya yang 

tidak berjalan sesuai dengan alur penetapan data awal validasi yang mana 

pelaksana tidak ada melakukan pemilihan data (verifikasi) calon peserta PKH di 

Desa Muara Jalai, dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor 

komunikasi dan struktur birokrasi. 
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