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BAB I  

PENDAHULLUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi isu terhambatnya 

pembangunan. Kemiskinan menjadi masalah sentral yang harus segera 

ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang 

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi 

segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk dapat hidup dengan layak. 

Kemiskinan sudah menjadi masalah global yang dialami oleh semua 

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

dan terbelakang melainkan juga di alami oleh negara-negara maju. Masalah 

kemiskinan menjadi masalah yang sangat rumit sehingga suatu negara tidak dapat 

memiliki kemampuan untuk menghapus kemiskinan secara sendirian. Kemiskinan 

telah membuat jutaan rakyat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, 

kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, 

kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya 

jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus migrasi ke 

kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi 
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kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan telah 

membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang 

terjamin, mendapatkan pekerjaan yang layak dan kemiskinan menjadi alasan yang 

sempurna rendahnya Human Develomen Index (HDI) Pembangunan Manusia 

Indonesia. 

Secara umum, kemiskinan merupakan persoalan yang sangat komplek dan 

kronis. Karena sangat komplek dan kronis, maka cara penanggulangan 

kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen 

permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan 

tidak bersifat temporer. Sejumlah variabeldapat dipakai untuk melacak persoalan 

kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilakn serangkaian strategi dan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. 

Selama beberapa dekade, upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan 

dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan 

pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana 

bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, 

penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dari serangkaian cara dan strategi 

penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga 

keberlanjutanya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen 

pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis 

menyebabkan rendahnya aksestabilitas dan inisiatif masyarakat untuk 

menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri. 
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Undang-Undang DasarTahun 1945 pasal 34 ayat (1) mengamatkan 

bahwa”masyarakat miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”, dan pada 

ayat (2) disebutkan bahwa “negara mewajibkan menangani masyarakat miskin 

melalui pemberdayaan dan bantuan jaminan social”. Hal ini juga dipertegas dalam 

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-

ketentuan pokok kesejahteraan social. Untuk meminimalisir permasalahan 

kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari 

maka pemerintah Indonesia melalui kementrian sosial mengeluarkan program 

keluarga harapan (PKH). 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. Dasar pelaksanaan program PKH yakni berdasarkan 

peraturan presiden No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan 

kemiskinan. 

PKH di jalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 40 

tahun 2004 tentang jaminan Sosial dan Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 

tentang penanganan fakir miskin. Program PKH merupakan dasar pelaksanaan 

dari Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan. 

Hal ini tercantum dalam keputusan mentri koordinatior bidang kesejahteraan 

rakyat selaku ketua tim koordinasi penanggulangan kemiskinan, No: 

31/KRP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang “tim pengendali program keluarga 

harapan”. 
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Program PKH adalah pemberian bantuan tunai “BERSYARAT” kepada 

Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM). PKH merupakan suatu program 

penanggulangan kemiskinan, baik di pusat maupun di daerah dengan catatan 

mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. 

Sasaran dari program ini yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak balita dan 

anak usia sekolah setingkat SD dan SMP sederajat/kesetaraan. 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. 

PKH (Program Keluarga Harapan) pertama kali diimplementasikan di 

sejumlah Negara Amerika Latin dan Karabia seperti Meksiko, Brazil, Kolombia, 

Honduras, Jamaica, dan Nikaragua yang dikenal dengan program Conditional 

Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Program ini tergolong berhasil 

menurunkan angka kemiskinan karena program ini berusaha untuk merubah 

prilaku hidup RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) dengan cara memberikan 

bantuan tunai untuk membiayai kebutuhan. Akan tetapi penerimanya menyaratkan 

masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan di posyandu atau layanan 

kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita, dan meningkatkan kehadiran sekolah 

secara rutin atau teratur bagi anak-anak RTSM yang memiliki usia SD-SMP. 

Di Indonesia PKH mulai dilaksanakan di 7 provinsi pada tahun 2007 yang 

diluncurkan di Provinsi Riau sebagai tahap uji coba dengan harapan program ini 

berkesinambungan sampai pada tahun 2015 dan mampu untuk mempercepat 
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pancapaian Tujuan Pembangunan Millenium. (Millenium Develoment Goals atau 

MDGs). PKH terfokus pada komponen yang berkaitan dengan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan pendidikan. 

Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas dengan baik sebab dalam 

tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan terjamin pendidikan 

yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga 

akan meningkat. 

Namun perlu disadari bahwa tidak semua rakyat bisa mengenyam 

pendidikan yang berkualitas. Lapisan masyarakat menengah kebawah banyak 

yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Hal tersebut disebabkan mereka tidak 

memiliki biaya untuk mengakses pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan di 

Indonesia mengakibatkan keluarga miskin dengan terpaksa tidak menyekolahkan 

anak-anaknya. Banyak usia 7-16 tahun yang putus sekolah dan memilih mencari 

pekerjaan untuk menopang kondisi keuangan keluarga demi kelangsungan hidup 

kedepanya. 

Mekipun telah banyak strategi yang digunakan untuk meningkatkan akses 

sekolah, seperti Beasiswa miskin, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan 

tetapi angka partisipasi sekolah Indonesia masih belum optimal khususnya bagi 

anak-anak RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). PKH bidang pendidikan 

memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses 

pelayanan pendidikan. Hal ini sangat dimungkinkan karena dengan adanya 

bantuan program ini, anak-anak RTSM yang menjadi peserta PKH akan lebih 

mudah untuk mengakses pelayanan pendidikan yang tersedia. 
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Undang-Undang No 11 tahun 2004 menjelaskan tentang kesejahteraan 

sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, sosial warga negara agar 

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosial. 

 Adapun kriteria rumah tangga sangat miskin oleh badan pusat statistik 

(bps) yaitu: 

1. Tidak miskin, adalah mereka yang pengeluaran per orang per bulan per 

kepala lebih dari Rp 350.610 

2. Hampir tidak miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 

280.488 s/d – Rp 350.610, atau sekitar antara Rp 9.350 s/d Rp 11.687 per 

orang per hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa. 

3. Hampir miskin dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 

233.740 s/d Rp 280.488 atau sekitar antara Rp 7.780 s/d Rp 9.350 per 

orang per hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta jiwa. 

4. Miskin dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp 233.740.- 

kebawah atau sekitar Rp 7.780.- kebawah per orang perhari. Jumlahnya 

mencapai 31 juta jiwa. 

5. Sangat miskin (kronis) tidak ada kriteria beberapa pengeluaran per orang 

per hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, 

diperkirakan mencapai sekitar 15 juta jiwa (peraturan pemerintah 

Indonesia No 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan). 

Salah satu tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka kemiskinan 

partisipasi sekolah anak bagi anak-anak RTSM, khususnya SD dan SMP/MTS, 
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serta untuk mengurangi pekerjaan dibawah umur di Indonesia. Untuk mencapai 

tujuan ini, PKH pendidikan berupaya memotivasi RTSM agar mendaftarkan anak-

anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen 

kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam 

sebulan, selama tahun ajaran berlangsung. 

Berikut ini adalah alur pelaksanaan PKH hingga di tingkat desa. 

 

 Provinsi Riau salah satu Provinsi yang menerima Program Keluarga 

Harapan, Program Keluarga Harapan Di Provinsi Riau terdapat 12 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau yang Memiliki Program Keluarga Harapan 

yaitu, 

1. Tahun 2011 Kab. Indragiri Hulu, Kab. Kampar 

2. Tahun 2012 Kab. Kuantan Singingi  

3. Tahun 2013 Kota Pekanbaru dan Kota Dumai 
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4. Tahun 2014 Kab. Siak, Kab. Pelalawan, Kab. Rohil, Kab. Rohul, Kab. 

Inhil, Kab. Bengkalis, Kab. Kepulauan Meranti 

Berdasarkan penerima Program Keluarga Harapan yang terdiri dari 12 

Kabupaten/Kota maka untuk dijadikan pe nelitian yaitu Kabupaten Kepulauan 

Meranti khususnya Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang. 

   Desa Tanjung Bakau adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan 

Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan Program Keluarga 

Harapan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah pandangan, 

sikap, serta prilaku RTSM/KSM untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan 

dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Desa Tanjung 

Bakau mempunyai 3 Dusun, yakni Dusun Parit Sidomulyo, Dusun Tanjung Bakau 

dan Dusun Parit Sarwi. Dengan jumlah penduduk sebanyak lebih kurang 1843 

jiwa. Sebagian masyarakatnya masih tergolong miskin dan mata pencaharianya 

yang sangat beragam mulai dari petani, nelayan, kuli bangunan dan lain-lain yang 

mana dari penghasilan tersebut dirasa kurang dapat memenuhi kebutuhan hidup 

yang layak.  

Tabel 1.1: Rumah Tangga Sangat Miskin yang menerima bantuan Program 

Keluarga Harapan di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

No Kelurahan  
Plafon PKH 

RTSM (KK) Kuantum penerimaan  

1.  Dusun Tanjung Bakau 13 @Rp. 1.740.000 

2.  Dusun Parit Sidomulyo 22 @Rp. 1.740.000 

3.  Dusun Parit Sarwi 30 @Rp. 1.740.000 

 Jumlah 65  
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Demikian dengan keadaan kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Bakau 

Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Dimana sangat memerlukan 

bantuan Program Keluarga Harapan untuk membantu dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga dapat mengurangi beban rumah tangga sangat miskin. Adapun 

rumah tangga sangat miskin yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan 

tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 1.2: Rumah Tangga sangat Miskin yang menerima bantuan Program 

Keluarga Harapan di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

 

Rumah tangga Sangat Miskin (RTSM) Anggota 

Kelompok Angsana 6 

Kelompok Kalimaya 7 

Kelompok Mandiri Jaya 22 

Kelompok Melati 11 

Kelompok Anggrek 19 

 65 

Sumber: Pendamping PKH Desa Tanjung Bakau 2017 

Adapun peraturan keanggotaan yang wajib dilaksanakn oleh anggota PKH atau 

KPM ( Keluarga Penerima Manfaat)  adalah sebagai berikut: 

1. Bagi KPM yang mempunyai balita wajib menimbangkan balitanya setiap 

bulan sekali diposyandu terdekat. 

2. Bagi ibu hamil wajib memeriksakan kandungannya di puskesmas terdekat 

setiap sebulan sekali. 

3. Bagi Anak sekolah SD, SMP dan SMA wajib hadir kesekolah minimal 

absen kehadiran mencapai 85%. 

4. Bagi KPM wajib mengikuti pertemuan kelompok setiap bulan sekali yang 

di selenggarakan oleh pendamping PKH 
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5. Bagi yang tidak komitmen dengan peraturan  keanggotaan PKH di atas 

maka akan dipotong bantuannya 30% pada tahap pertama dan apabila 

tidak komitmen lagi maka akan dipotong lagi 30% pada tahap kedua dan 

apabila tidak komitmen lagi maka akan dikeluarkan keanggotaannya dari 

Program Keluarga Harapan. 

Bantuan PKH seharusnya bisa membantu masyarakat yang sangat 

membutuhkan sehingga mereka benar-benar bisa tertolong dari kemiskinan. 

Sehingga anak-anak mereka bisa melanjutkan sekolah. Masih ada sebagian RTSM 

(Rumah Tangga Sangat Miskin) Tidak masuk dalam keanggotaan PKH. KPM 

Menggunakan bantuannya tidak tepat sasaran seperti untuk biaya kebutuhan anak 

sekolah tetapi digunakan untuk yang lain. Adanya KPM yang tidak komitmen 

dengan peraturan keanggotaan PKH Seperti Sering Tidak Hadir tanpa keterangan 

yang jelas Pada Pertemuan Kelompok.  

 Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada 

pertengahan Januari 2017 diperoleh keterangan sebagai berikut: 

1. Bantuan PKH yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga yang 

kurang mampu dianggap kurang komitmen dalam pembagiannya. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pembagian PKH bukan hanya bagi keluarga 

miskin, tetapi juga keluarga yang mampu juga bisa mendapatkannya.  

2. Para penerima bantuan PKH seharusnya adalah keluarga miskin atau 

kurang mampu yang dapat dilihat dari kondisi kehidupannya, seperti 

tidak punya kendaraan bermotor tahun tinggi, tidak mempunyai 

fasilitas sanitasi seperti WC/toilet, kondisi rumah masih terbuat dari 
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kayu papan, dan lain sebagainya. Namun kenyataannya, para keluarga 

yang dianggap mampu pun mendapatkan bantuan PKH. 

3. Kriteria keluarga sangat miskin adalah tidak punya WC/toilet, 

pendapatan hanya Rp.100.000-Rp.1.000.000/bulan yang berhak 

mendapatkan bantuan PKH, berdasarkan pengamatan setelah beberapa 

tahun mendapatkan bantuan PKH dan bimbingan, kehidupan dan 

kesejahteraan mereka tetap stagnan tanpa kemajuan ekonomi yang 

berarti. 

 Program keluarga harapan harus dilakukan secara profesional, sehingga 

tidak ada lagi rumah tangga sangat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari 

Program Keluarga Harapan tersebut. Seharusnya Program Keluarga Harapan 

benar-benar memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat 

membutuhkanya. Sehingga fungsi progra tersebut benar-benar bisa terlaksana 

sesuai dengan prosedurnya. 

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik serta melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dalam meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 

Di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan 

Meranti”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) 

dalam meningkatkan komitmen peraturan keanggotaan PKH di Desa 

Tanjung Bakau Kecamatan Rangsan Kabupaten Kepulauan Meranti? 

2. Apa saja kendala dan permasalahan terhadap pelaksanaan fungsi Program 

Keluarga Harapan dalam menigkatkan kesejahteraan rumah tangga sangat 

miskin di Desa Tanjung Bakau Kecamatan Rangsan Kabupaten Kepulauan 

Meranti. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang dan permusan masalah yang telah diuraikan 

diatas maka tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Program Keluarga Harapan dalam 

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga sangat miskin di Desa tanjung 

Bakau Kecamatan Rangsan Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tanga 

sangat miskin (RTSM). 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan 

rumah tangga sangat miskin (RTSM) 
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2. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat masukan bagi masyarakat 

dalam menghadapi permasalahan yang ada, dan menambah wawasan dn 

pengetahuan penulis. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Bab I : Pendahuluan 

 Bab ini merupakan bab pertama dari penulis proposal, yang antara lain 

berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

 Berisikan definisi, konsep, teori-teori, referensi yang bersumber dari : 

Buku, Review, Jurnal, Publikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan 

kajian-kajian terdahulu. 

Bab III: Metode Penelitian 

 Menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta metode analisis. 

Bab IV: Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Menguraikan tentang sejarah penelitian, aktivitas objek penelitian, dan 

struktur organisasi objek penelitian. 

Bab V :  Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 Dalam bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

diteliti. 

Bab VI : Penutup 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian 


