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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah. 

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua 

negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya berada dinegara-negara berkembang dan 

terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju. Masalah 

kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat 

memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. 

Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial 

yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Ini bukan saja karena masalah 

kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, 

tetapi karena ini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis 

multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan 

penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan 

rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju. 

Kemiskinan seyogyanya digambarkan sebagai kondisi seseorang yang 

tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti: sandang, pangan, dan papan. 

Kurangnya pendapatan mengakibat seseorang memiliki kualitas hidup yang 

rendah hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses 

berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah 

membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan 

pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjamin, dan kemiskinan 

menjadi alasan rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia. 
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Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa 

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, 

yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 

118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 

jiwa (50,21 persen). Sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada 

periode tahun 2015 berjumlah 766.351 jiwa mencakup jumlah dari penduduk laki-

laki dan perempuan. Dan di Kecamatan Kampar Utara jumlah penduduknya yaitu 

sebanyak 15.157 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah 

perkotaan dan daerah perdesaan. Dari 766.351 jiwa penduduk di Kabupaten 

Kampar terdapat 9,17% jumlah penduduk miskin.(https://kamparkab.bps.go.id). 

Angka ini menunjukkan bahwasanya masih banyaknya penduduk yang 

memerlukan bantuan pemerintah dalam akses kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial. Sehingga untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan 

sosial tersebut, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari kehari maka 

pemerintah Indonesia melalui Kementrian Sosial mengeluarkan Program Keluarga 

Harapan (PKH) dengan harapan program ini mampu menjadi program yang 

bermamfaat bagi masyarakat terutama masyarakat rumah tangga sangat miskin. 

program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang bergerak dibidang sosial. Program ini berupaya untuk 

mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. 

PKH dijalankan sebagai pelaksanaan dari UU. No.40 tahun 2004 tentang 

jaminan sosial. UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Inpres no.3 

tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. Perpres no.15 tahun 
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2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan UU no. 39 tahun 1999 

tentang hak asasi manusia. 

PKH merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga 

Miskin (KM), atau dalam istilah internasional dikenal dengan Conditional Cash 

Tranfer (CCT). Pelaksana PKH di pusat adalah Direktorat Jaminan Sosial 

Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian 

Sosial Republik Indonesia. Sedangkan pelaksana PKH di daerah Kabupaten/Kota 

terdiri dari: pengarah, ketua, koordinator Kabupaten/Kota, pendamping dan 

operator. 

Syarat penerima PKH adalah RTSM yang memenuhi satu atau beberapa 

kriteria yaitu: (a). Ibu hamil/ibu nifas/anak balita, (b). Anak usia 5-7 tahun yang 

belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah) (c). Anak SD/MI (usia 7-12 tahun), 

(d). Anak SLTP/ MTs (usia 12-15 tahun), (e). Anak usia 15-18 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan wajid 12 tahun, (f). Penyandang disabilitas berat dan 

lanjut usia 70 tahun. 

Program ini  memberikan bantuan uang tunai kepada RTSM dengan 

cacatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu  kesehatan dan pendidikan. 

Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada 

rumah tangga yang bersangkutan. Namun apabila tidak ada ibu, bibi, nenek atau 

kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan.  

Program ini jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam 

jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, 
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sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Diharapkan 

dengan adanya program PKH,  peserta  PKH atau anggota RTSM memiliki akses 

yang sangat baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar yaitu kesehatan, 

pendidikan, kesejahteraan sosial, pangan dan gizi termasuk menghilangkan 

kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini 

melekat pada diri masyarakat miskin. 

PKH pertama kali diimplementasikan di sejumlah Negara Amerika  Latin 

dan Karbia seperti Meksiko, Brazil, Kolumbis, Honduras, Jamaika dan Nikaragua 

yang dikenal dengan program Conditional Cash Tranfer atau bantuan tunai 

bersyarat. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri program PKH mulai 

dilaksanakan pemerintah di Indonesia pada bulan Maret tahun 2007 dengan uji 

coba di tujuh provinsi (Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, 

NTT, Sulawesi Utara, dan Gorontalo). Program ini akan terus berjalan hingga 

tahun 2015 sesuai target pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) 

serta merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya 

bagi keluarga sangat miskin. 

Provinsi Riau sampai tahun 2016 telah mendapat bantuan berjumlah 

40.561 KPM, dimana total bantuan berjumlah Rp. 98.567.730.000,-(Sembilan 

Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga 

Puluh Ribu Rupiah). Provinsi Riau di tahun 2016 mendapatkan alokasi 

penambahan penerima manfaat lebih kurang 60.685 keluarga miskin dengan total 

berjumlah anggota keluarga miskin 317.201 tersebar di 12 Kabupaten/Kota, serta 
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penambahan jumlah pendamping 138 orang dan Operator 14 orang. 

(https://uppkhkotapekanbaru). 

Sejak tahun 2014 Kecamatan Kampar Utara merupakan salah satu 

kecamatan yang menerima bantuan sosial PKH dengan jumlah masyarakat yang 

menjadi KPM nya sebanyak 125 KPM, dan pada tahun 2016 pemerintah 

menambah kuota masyarakat penerima KPM sebanyak 184 KPM yang mana 

Kecamatan Kampar Utara ini terdiri dari delapan desa dan salah satunya Desa 

Muara Jalai sebagai penerima bantuan sosial PKH sebanyak 37 KPM. Di 

Kecamatan Kampar Utara ini hanya ada satu pendamping PKH yang membantu 

segala kegiatan PKH ditingkat Kecamatan serta mengurus sebanyak 309 KPM. 

Adapun desa yang mendapatkan bantuan sosial PKH di Kecamatan Kampar Utara 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Penerima Bantuan Sosial PKH per Desa 

No Desa yang Menerima 

Bantuan Sosial PKH 

KPM  Lama 

Tahun 2014 

KPM Baru 

Tahun 2016 

1 Kampung Panjang 1 9 

2 Sendayan  9 29 

3 Kayu Aro 0 5 

4 Naga Beralih 19 31 

5 Sawah 26 28 

6 Sungai Jalau  35 53 

7 Muara Jalai 18 19 

8 Sungai Tonang 17 10 

Total 125 184 

Jumlah total KPM Kec. Kampar Utara: 309 KPM 

Sumber:UPPKH Kab. Kampar 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat kita uraikan bahwa di Desa Kampung 

Panjang masyarakat yang menerima bantuan sosial PKH berjumlah 10 KPM 

terdiri dari 1 KPM lama 9 KPM baru, di Desa Sendayan masyarakat yang 

https://uppkhkotapekanbaru/
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menerima bantuan sosial PKH berjumlah 38 KPM terdiri dari 9 KPM lama 29 

KPM yang baru,di Desa Kayu Aro masyarakat yang menerima bantuan sosial 

PKH berjumlah 5KPM yang mana didesa ini tidak ada KPM lama sedangkan 

KPM yang baru 5 KPM, di Desa Naga Beralih masyarakat yang menerima 

bantuan sosial PKH berjumlah 50 KPM terdiri dari 19 KPM lama dan 31 KPM 

baru,di Desa Sawah masyarakat yang menerima bantuan sosial PKH berjumlah 54 

KPM terdiri dari 26 KPM lama dan 28 KPM baru, di Desa Sungai Jalau 

masyarakat yang menerima bantuan sosial PKH berjumlah 88 KPM terdiri dari 35 

KPM lama dan 53 KPM baru, di Desa Muara Jalai masyarakat yang menerima 

bantuan sosial PKH berjumlah 37 KPM terdiri dari 18 KPM lama dan 19 KPM 

baru, sedangkan di Desa Sungai Tonang masyarakat yang menerima bantuan 

sosial PKH berjumlah 27 KPM terdiri dari 17 KPM lama dan 10 KPM baru. 

Di Desa Muara Jalai terdapat 154KK yang terdaftar sebagai RTSM dan 

sebanyak 37 KPM sebagai penerima bantuan sosial PKH sebagaimana yang 

disajikankan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 1.2 Jumlah Masyarakat Miskin dan Jumlah Penerima PKH di Desa Muara 

Jalai 

No Tahun Jumlah Masyarakat 

Miskin (KK) 

Jumlah Penerima PKH 

(KPM) 

1 2014 154 18 

2 2015 154 18 

3 2016 154 37 

4 2017 154 37 

Sumber: Kantor Kepala Desa Muara Jalai 

 Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat 

miskin di Desa Muara Jalai pada tahun 2014 sebanyak 154KK dan jumlah 

penerima PKH sebanyak 18 KPM, pada tahun 2015 jumlah masyarakat miskin di 
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Desa Muara Jalai sebanyak 154KK dan jumlah penerima PKH sebanyak 18 KPM 

sama dengan tahun 2014, sedangkan pada tahun 2016 jumlah masyarakat miskin 

di Desa Muara Jalai sebanyak 154KK dan jumlah penerima PKH sebanyak 37 

KPM, pada tahun 2016 terjadi penambahan kuota penerima PKH, jumlah 

masyarakat miskin dan penerima PKH pada tahun 2017 sama dengan pada tahun 

2016. 

Uraian tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat di Desa Muara 

Jalai yang menerima bantuan PKH sebanyak 37 orang yang mana dari jumlah 

tersebut terdapat beberapa nama-nama masyarakat yang menerima bantuan PKH 

tidak termasuk dalam daftar masyarakat miskin di Desa Muara Jalai. (Kantor Desa 

Muara Jalai, berdasarkan daftar nama masyarakat miskin). 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa fenomena yang terjadi dilapangan 

menunjukkan pelaksanaan bantuan sosial PKH ini masih belum tepat sasaran 

bahwa masih ada  masyarakat yang tidak terdaftar sebagai masyarakat miskin juga 

menerima bantuan sosial PKH. Sedangkan pengadaan PKH adalah untuk 

mengatasi masalah kemiskinan. Maka implementasi PKH diharapkan lebih 

optimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari program ini dapat 

terwujud. Implementasi program untuk menanggulangi kemiskinan seharusnya 

berjalan secara merata, agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui bahwa 

program untuk masyarakat miskin itu ada dan dapat menjadi jalan keluar untuk 

masalah yang dihadapi.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai program pemerintah ini dengan judul penelitian: Implementasi Bantuan 
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Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara 

Kab. Kampar”. 

1.2 Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas penulis merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut:  

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar? 

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial 

PKH di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar? 

1.3 Tujuan Penilitian 

 Adapun tujuan penilitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan Sosial Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi 

bantuan sosial PKH di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. 

Kampar. 

 1.4 Manfaat penilitian. 

 Penilitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, penilitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan 

penulis dan menambah ilmu pengetahuan sekaligus menerapkan ilmu 

dibidang yang dimiliki penulis. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penilitian ini diharapkan menjadi 

masukan untuk peniliti lain sehingga menimbulkan minat dan dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan teori bagi penilitiannya. 

c. Sebagai salah satu untuk menyelesaikan program S1 pada jurusan 

Adminintrasi Negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial di Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

1.5 Sistematika Penulis. 

 Secara garis besar pembahasan dalam penulis ini dibagi menjadi enam 

pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi sub-sub, seperti berikut: 

BAB I: PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab pertama yang mana bab ini berisi latarbelakang 

masalah, rumusan masalah, tinjauan penilitian,  kegunaan penilitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Menguraikan tinjauan pustaka, mengenai tentang konsep kebijakan publik, 

konsep implementasi kebijakan publik, serta konsep program keluarga 

harapan (PKH), selain itu dalam bab ini juga memuat pandangan islam 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti, kerangka berpikir, definisi 

konsep dan indikator. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang tempat dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, 

subjek penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisa data. 

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang geografi desa Muara Jalai, demografi dan sosial 

kemasyarakatan desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara. 

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang harus 

dilakukan. 

BAB VI: PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


