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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Soewarno Handaya

ningrat (1983) dalam Ade Gunawan (2003:2) menyatakan bahwa :“Efektivitas

merupakan pengukuran dalam  arti  terperincinya  sasaran  atau  tujuan  yang

telah  ditentukan sebelumnya”. Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa:

Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau

hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat

daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasaan

pengguna/client.

Kata efektivitas tidak sama dengan efisiensi, karena keduanya memiliki

arti yang berbeda walaupun dalam berbagai pengunaan kata efesinsi lekat dengan

kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara baiya dan

hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian

tujuan. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketetapan

penggunaan, hasul guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu

dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian target yang

berkaitan dengan kulitas, kuantitas dan waktu.

Robbins dalam Tika P. ( 2008 : 129) memberikan defenisi efektivitas

sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran 10 untuk

12
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mengembangkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam pencapaian sasaran

yang telah ditetapkan sebelumnya. Thhe Liang Gie dalam bukunya Ensklipodia

Administrasi (1998:147) mengemukakan defenisi bahwa, efektivitas yaitu suatu

keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek/ akibat

yang dikehendaki.

Secara nyata Stoner (Kurniawan, 2005 :106) menekankan pentingnya

efektivitas dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi dan efektivitas adalah kunci

dari kesuksesaan suatu organisasi. Menurut Mullins dalam Rukman (2006:14)

efektivitas yaitu harus terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran suatu tugas

dan pekerjaan dan terkait juga dengan kinerja dari proses pelakasanaan suatu

pekerjaan. Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) mengatakan hal yang berbeda

bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui :

1. Kejelasaan tujuan yang hendak di capai

2. Kejelasaan strategi pencapaian tujuan

3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap

4. Perencanaan yang matang

5. Penyusunan program yang tepat

6. Tersedianya sarana dan prasarana

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S.Moenir

mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut, efektivitas pada sisi lain, menjadi

kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai.Seorang manajer efektif adalah
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satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan” (Moenir, 2006: 166).

Memperhatikan pendapat para ahli diatas, bahwa konsep efektivitas merupakan

suatu  konsep  yang   bersifat  multidimensional,  artinya  dalam mendefinisikan

efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan

akhir dari efektivitas adalahpencapaian tujuan.

Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa

ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut:

1. Produksiadalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi

jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.

2. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan

input.

3. Kepuasaan  adalahmerupakan  ukuran  untuk  menunjukan  tingkat

dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Keunggulan adalah tingkat  dimana korganisasi  dapat  dan  benar-benar

tanggap  terhadap perubahan internal daneksternal.

5. Pengembangan adalah merupakan mengukurkemampuan organisasiuntuk

meningkatkan  kapasitasnya  dalam  menghadapi  tuntutan   masyarakat.

(Gibson, 1996:34)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

efektivitas merupakan ketepat gunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang

diinginkan, dan adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran dari

pada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan
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kerja yang kondusif serta intensitas yang  tinggi, artinya ukuran dari  pada

efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

Dalam menilai efektivitas program, Tayibnafis (2000:23-36) dalam Ali

Muhidin (2009) menjelaskan berbagai pendekatan evaluasi. Pendekatan-

pendekatan tersebut yaitu:

1. Pendekatan eksperimental (experimental approach). Pendekatan ini berasal

dari kontrol eksperimen yang biasanya dilakukan dalam penelitian

akademik. Tujuannya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum

tentang dampak suatu program tertentu dengan mengontrol sabanyak-

banyaknya faktordan mengisolasi pengaruh program.

2. Pendekaatan  yang  berorientasi  pada  tujuan  (goal  oriented  approach).

Pendekatan ini memakai tujuan program sebagai kriteria untuk

menentukan keberhasilan. Pendekatan ini amat wajardan praktis untuk

desain pengembangan  program.  Pendekatan  ini memberi  petunjuk

kepada pengembang program, menjelaskan hubungan antara kegiatan

khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.

3. Pendekatan yang berfokus pada keputusan  (the decision focuse

dapproach). Pendekatan ini  menekankan  pada peranan  informasi yang

sistematik  untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai

dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat

membantu para pengelola program membuat keputusan.  Oleh  sebab  itu,

evaluasi harus  direncanakan  sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan

program.
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4. Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented approach).

Pendekatan   ini  memfokuskan  pada   masalah  utilisasi  evaluasi  dengan

penekanan pada perluasan pemakaian informasi. Tujuan utamanya adalah

pemakaian informasi yang potensial. Evaluator dalam hal ini menyadari

sejumlah elemen yang cenderung akan mempengaruhi kegunaan evaluasi,

seperti cara-cara pendekatan dengan klien, kepekaan, faktor kondisi,

situasi seperti kondisi yang telah ada (pre-existing condition), keadaan

organisasi dengan pengaruh masyarakat, serta situasi dimana evaluasi

dilakukan dan dilaporkan. Dalam pendekatan ini, teknik analisis data, atau

penjelasan tentang tujuan evaluasi memang penting, tetapi tidak sepenting

usaha pemakaidancara pemakaian informasi.

5. Pendekatan yang responsif (the responsive approach). Pendekatan

responsif menekankan bahwa evaluasi yang berarti adalah evaluasi yang

mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang

yang terlibat, berminat, dan berkepentingan dengan program (stake holder

program). Evaluator menghindari satu jawaban untuk suatu evaluasi

program yang diperoleh dengan memakai tes, kuesioner, atau analisis

statistik, sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakannya

secara unik. Evaluator mencoba menjembatani pertanyaan yang

berhubungan dengan melukiskan atau menguraikan kenyataan melalui

pandangan orang-orang tersebut. Tujuan evaluasi adalah untuk memahami

bahwa program melalui berbagai sudut pandang yang berbeda.



17

Sehubungan dengan itu yang dikemukakan di atas, efektivitas suatu

konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatur keberhasilaan suatu

organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga,

waktu, sarana dan praserana serta tetap memperhatikan resio dan keadaan yang

dihadapi.

2.2 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan atau Policy dimaknai sebagai perilaku seseorang (

pejabat, suatu kelompok, atau suatu lembanga pemerintah) atau sejumlah aktor

dalam suatu bidang kegiataant tertentu. Kebijakan (policy) adalah sebuah istrumen

pemerintah, bukan saja arti dalam goverment yang hanya menyangkut aparatur

negara, melain pula dengan govarnance yang menyetuh pengelolaan sumberdaya

publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-

pililhan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian

sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat,

penduduk, masyarakat, atau warga negara. (Edi Suharto, 2013:3).

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara : pembuat peraturaan UU,

perencana kegiataan, aneka intervensi  terhadap ekonomi/ sosial masyarakat.

Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka

kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan

tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominisikan oleh pemerintah serta

sesuai hukum dan wewenang pemerintah. Tujuan kebijakan publik adalah dapat

dicapai kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh
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pemerintah. setiap produk kebijakan harus lah memperhatikan substansi dari

keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai

program yang dapat dijabarkan dan diiimplementasikan sebagaimana tujuan dari

kebijakan tersebut. (Arifin Tahir, 2014 : 22).

Sementara itu Nugroho (2003: 7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah

suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku

mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sangsi sesuai dengan

bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh

lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sangsi. Syafiie (2006:104)

mengemukakan bahwa kebijakan (policy) hendaknya dibedakan dengan

kebijaksanaan (wisdom) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan

aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person

pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik

adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya

memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta jadi penganjur,

inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Friedrich dalam Wahab (1991), mengartikan kebijakan adalah suatu

tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan sasaran yang diinginkan.
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Menurut William Dunn dalam Sahya Anggara (2014:5) menjelaskan

bahwa   ada   empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Saling kebergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang

berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.

2. Subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permsalahan

didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.

3. Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan

diubah secara sosial.

4. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada

akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan

masalah tersebut.

Empat hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengandung berbagai

pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya dapat

berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip

demokrasi.

Kartasasmita dalam Edy Sutrisno (2009:15), mengatakan bahwa kebijakan

adalah merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang

dilakukan, (2) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, (3) apa

pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Irfan Islami dalam Edy Sutrisno

(2009:16), bahwa kebijakan mempunyai beberapa implikasi, yaitu sebagai

berikut:
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1. Bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa

penetapantindakan-tindakan dari Pemerintah.

2. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi

dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.

3. Bahwa kebijakan publik itu, baik untuk melakukan sesuatu itu mempunyai

dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

4. Bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan

seluruh anggota masyarakat.

Pengertian kebijakan menurut pendapat Said Zainal Abidin dalam Dedy

Mulyadi (2015:38-39), dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan

umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu

undang-undang.

3. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah

kebijakan Sementara itu Parson ( dalam Arifin Tahir, 2014:24) memberikan

gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang

mengandung tujuan politik.

Jenis-jenis Kebijakan publik dapat ditelusuri melalui undang-undang Nomor

10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan Pasal 7
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Menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : (1)

undnag-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, (2) undang-

undang/ peraturan, pemerintah penganti Undang-undang (3) Peraturan

Pemerintah, (4) peraturan presiden (5)Peraturan Daerah

2.3 Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah salah satu bentuk dari kebijakan publik. Kebijakan

sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon isu-isu yang

bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi kebutuhan

masyarakat banyak.

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006: 4): In short, social policy

refers to what governments do when they attempt to improve the quality of

people’s live by providing a range of income support, community services and

support programs. Artinya,  kebijakan  sosial menunjuk  pada  apa  yang

dilakukan oleh  pemerintah  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas hidup

manusia   melalui   pemberian   beragam   tunjangan pendapatan,  pelayanan

kemasyarakatan  dan  program-program tunjangan sosial lainnya.

Sebagai  sebuah  kebijakan  publik,  kebijakan  sosial  memiliki fungsi

preventif (pencegahan),  kuratif  (penyembuhan),  dan pengempangan

(developmental).  Kebijakan  sosial  adalah ketetapan  yang  didesain secara

kolektif  untuk  mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi

masalah sosial  (fungsi  kuratif) dan  mempromosikan  kesejahteraan (fungsi

pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation)   dalam

memenuhi hak-hak   sosial   warganya (Edi Suharto, 2005).
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Dalam  garis  besar,  kebijakan  sosial  diwujudkan  dalam  tiga kategori,

yakni  perundang-undangan,  program  pelayanan sosial,   dan   sistem

perpajakan   (lihat   Midgley,   2000)Berdasarkan kategori ini, maka dapat

dinyatakan bahwa setiap perundang-undangan,  hukum  atau  peraturan  daerah

yang menyangkut masalah dan kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan

sosial.  Namun,  tidak  semua  kebijakan  sosialberbentuk perundang-undangan.

Kebijakan  sosial  seringkali  melibatkan  program-program bantuan  yang

sulit  diraba  atau  dilihat  secara  kasat mata (intangible  aids).  Karenanya,

masyarakat  luas  kadang-kadang sulit mengenali kebijakan sosial dan

membedakannya dengan kebijakan publik lainnya. Secara umum, kebijakan

publik lebih luas  daripada  kebijakan  sosial.  Kebijakan  transportasi,  jalan raya,

air bersih, pertahanan dan keamanan merupakan beberapa contoh  kebijakan

publik.  Sedangkan  kebijakan  mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial

dan asuransi sosial yang umumnya diberikan bagi kelompok miskin atau rentan,

adalah contoh kebijakan sosial.

2.4 Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS

diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah

ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM

dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan

antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap
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kemiskinan.Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan

Pembangunan Millenium.

Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH yaitu:

Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan

Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu

melahirkan. Berikut ini adalah Syarat-syarat yang menjadi peserta PKH yakni

Calon penerima terpilih harus menandatangani persetujuan selama mereka

menerima bantuan, mereka akan :

1. Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namum

belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar.

2. Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan

prosedur kesehatan PKH bagi anak.

3. Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke

fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi ibu hamil

.
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Tabel 2.1 Syarat Bantuan Kesehatan

Sasaran Persyaratan (kewajiban peserta)

Ibu Hamil

Melakukan pemeriksaan kehamilan (antenatal care)
sebanyak minimal 4 kali (K1 di trimester 1, K2 di trimester
2, K3 dan K4 di trimester 3) selama masa kehamilan.

Ibu Melahirkan
Proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan
terlatih

Ibu Nifas

Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan
atau diperiksa kesehatannya setidaknya 2 kali sebelum bayi
mencapai usia 28 hari

Bayi Usia 0-11
Bulan

Anak berusia di bawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap
dan ditimbang secara rutin setiap bulan.

Bayi Usia 6-11
Bulan Mendapat suplemen tablet vitamin A

Anak Usia 1-5
Tahun

Dimonitor tumbuh kembang dengan melakukan
penimbangan secara rutin setiap 1 bulan;

Mendapatkan vitamin A sebanyak 2 kali setahun pada bulan
Februari dan Agustus

Anak Usia 5-6
Tahun

Melakukan penimbangan secara rutin setiap 3 bulan sekali
dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini.

Sumber : Buku Pendoman PKH 2016

Fasilitas kesehatan yang disediakan adalah:

 Puskesmas, Pustu, Polindes, Poskesdes, Pusling, Posyandu.

 Dokter, Bidan, Petugas Gizi, Jurim, Kader, Perawat

 Bidan kit, posyandu kit, antropometri kit, imunisasi kit

 Tablet Fe, Vitamin A, Obat-obatan dan bahan-bahan pelayanan kesehatan

ibu & bayi baru lahir.
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 Vaksin BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B, TT ibu hamil

 Buku register (Kartu Menuju Sehat)

SYARAT BANTUAN PENDIDIKAN

Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum

menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di

sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% tatap muka.

BESAR BANTUAN

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah

anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik

komponen kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari

bisa berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat

memenuhi syarat yang ditentukan.

Tabel 2.2 Tata cara Pengambilan Bantuan

Skenario Bantuan Bantuan per KSM per tahun

Bantuan tetap 200.000

Bantuan bagi KSM yang
memiliki:

Anak usia di bawah 6 tahun dan/
atau ibu hamil/menyusui 800.000

Anak usia SD/MI 400.000

Anak usia SMP/MTs 800.000



26

Rata-rata bantuan per KSM 1.390.000

Bantuan minimum per KSM 600.000

Bantuan maksimum per KSM 2.200.000

Sumber : Buku Pendoman PKH 2016

 Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi KSM dengan anak di bawah 6

tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak dihitung

berdasarkan jumlah anak.

 Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan KSM per tahun.

 Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25% pendapatan rata-

rata KSM per tahun.

SANKSI:

Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan

menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi

persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat

pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus menerus tidak

memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program.

Program PKH dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun

2007 di 7 provinsi , sampai dengan tahun 2015, PKH sudah melaksanakan di 34

Provinsi dan mencangkup 472 Kabupaten/ kota dan 6.080 Kecamatan. Target

peserta PKH pada tahun 2016 mencapai 6 juta keluarga miskin di 514 Kabupaten/

Kota ( pedoman UmumnProgram Keluarga Harapan)
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Sebagai upaya penulusuran pelaksanaan PKH tahun 2016 dengan target

sasaran menjadi 6 juta keluarga penerima manfaat pelaksanaan sebagai berikut :

1. Target peserta kohor 2007-2015 adalah 3,5 juta keluarga miskin

2. Target peserta baru kohor 2016 adalah 2,5 juta keluarga miskin

3. Mekanisme penyaluran bantuan untuk kepersetaan kohor 2007-2015sesuai

dengan ketentuan penyaluran bantuan pada tahub 2015.

4. Indek bantuan untuk kepersetaan kohor  2007-2015 sesuai dengan SK

Mentri SosialRI No. 23/HUK/ 2016 tentang indek dan komponen PKH

tahun 2016.

5. Bantuan tetap untuk kepersetaan Kohor 2007-2015 disalurkan pada tahap

pertama tahun 2016

6. Kepersetaan baru tahun 2016 terdapat penambahan komponen

kesejahteraan sosial, yaitu penyandang disibilitas berat dan lanjut usia 70

tahun ke atas .

7. Penyaluran bantuan komponen dan bantuan tetap untuk kepersetaan baru

kohor 2016 disalurkan pada tahap IV sebesar 25 % dari alokasi bantuan

selama setahun sesuai indek bantuan sesuai SK Mentri Sosial RI No.

23/HUK/ 2016 tentang indek dan komponen PKH tahun 2016.

Untuk mencapai suksesnya PKH adanya peran serta dari berbagai pihak

dapat menjadi penunjang keberhasilan dari PKH. Berbagai instansi baik instansi

pemerintah maupun lembaga di pusat maupun didaerah haruslah bekerjasama

dalam pelaksanaan PKH sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan
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dalam pelaksanaannya. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas

pokok dan fungsi berbeda. Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan

dalam pelaksanaanya. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas

pokok dan fungsi yang berbeda.

Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, merupakan

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, pelayananan

pendidikan, pendamping maupun petugas lainnya. Dengan adanya keterlibatan

berbagai pihak, satu sama lain saling terkait dan saling mempengaruhi, maka

perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan

tanggung jawabnya secara efektif.

2.5 Sasaran dan program Keluarga Harapan

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Miskin (KM)

berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta PKH harus terdaftar dan hadir pada

fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta PKH di bidang

kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi

dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan

kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran

anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan

menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas,

kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang

tua–ayah, ibu–dan anak) adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap
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pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga

adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya

manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa

keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang mencerminkan satu

kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan dalam bentuk satu dapur).

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga

yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan

memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:Peserta

PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikandan

mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal 85% dari hari

sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung  dengan catatan sebagai

berikut:

Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk

didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah

Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk

SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari

belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak

yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka

yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.Bagi anak penyandang

disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan regular dapat mengikuti

program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang tidak mampu dapat

mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.
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Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum

menyelesaikan pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan

/terdaftar ke satuan pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs,

atau Paket A, atau Paket B). Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja

anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak

tersebut harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke

satuan pendidikan.

Program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan

pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang

dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk

pekerja anak. Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan,dapat

dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh

bantuan secara teratur.

Adapun Hak dan kewajiban peserta PKH  menurut pedoman umum PKH

yaitu :

1. Hak peserta PKH adalah

 Menerima bantuan uang tunai.

 Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskemas,

Posyandu, Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

 Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar

Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Kewajiban peserta
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Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi

persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan pendidikan

anak dan kesehatan keluarga, terutama ibu dan anak.

a. Kesehatan

KSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH

diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam

protokol pelayanan kesehatan sebagai berikut:

 Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatab yang sudah

ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan

 Peserta PKH yang dikarenakan persyaratan kesehatan adalah peserta

yang memiliki ibu hamil/ nifas, anak belita atau anak usia 5-7 tahun

yang belum masuk pendidikan.

b. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan

pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah minimal

85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung  dengan

catatan sebagai berikut:

Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk

didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah

Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk

SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari
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belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak

yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka

yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.

Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan

regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang

tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.

Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan

pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke satuan

pendidikan reguler atau non-reguler(SD/MI atau SMP/MTs, atau Paket A, atau

Paket B).

Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah

meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus

mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan

pendidikan. Program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke satuan

pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau shelter yang

dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk

pekerja anak.

Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan

secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan

secara teratur.
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2.6 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Ketika awalnya dilaksanakan sebagai suatu kegiatan uji coba di tahun 2007,

PKH dijalankan di 7 (tujuh) provinsi, 48 kabupaten/kota, dan melayani 387.928

RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Pada tahun 2011, pelaksanaan PKH telah

dikembangkan di 25 provinsi, 118 kabupaten/kota, dan melayani 1,1juta RSTM.

Tabel:2.3 Peserta dan Jumlah Lokasi PKH Menurut Tahun Kepesertaan

2012-2015

Target 2012 2013 2014 2015
Tambahan
peserta

1.116.000 1.516.0000 2.400.000 3.200.00

Provinsi 1.052.201 1.492.473 2.326.523 -
Kab./ Kota 277.908 440.272 834.050 -
Kecamatan 118 166 333 -

Sumber : UPKH-Kemensoso Tahun 2016

Pada tahap perluasan, PKH akan dilaksanakan di seluruh provinsi di

Indonesia. Jumlah penerima manfaat (beneficiaries), atau peserta PKH akan

ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh keluarga dalam rumah

tangga sangat miskin (RTSM), dengan menyesuaikan kemampuan negara. Hingga

tahun 2014 peserta PKH ditargetkan sebesar 3,2 juta Keluarga Sangat Miskin.

2.7 Mekanisme Penyaluran Progam Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa

(nenek, bibi atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus

Keluarga.Dana yang diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah
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terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

penerima bantuan.Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada

kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka

dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM diberikan Kartu Peserta PKH. Uang

bantuan dapat diambil oleh Pengurus Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan

membawa Kartu Peserta PKH dan tidak dapat diwakilkan.Sebagian peserta PKH

menerima bantuan melalui rekening bank (BRI).

Tabel 2.4 Skema Bantuan PKH 2016

NO Skema Bantuan Indek Bantuan Per

KSM/ Tahunan

1 Bantuan Tetap Rp. 500.000

2 Bantuan Komponen PKH

a. ibu hamil, menyusui, nifas, belita,

anak Pra sekolah

b. anak Sd dan sederajat

c. Anak SMP yang sederajat

d. Anak SMA sederajat

1.200.000

450.000

750.000

1.000.000

3 Bantuan Penyandang Disabilitas Berat 3.600.000

4 Lansia (70 Tahun Keatas) 2.400.000

5 Bantuan minimum Per RTSM/KSM 950.000
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6 Bantuan Maksimium per RTSM/KSM 9.900.000

Sumber : Buku Pedoman Umum PKH 2016

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen

kepersetaan PKH. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada

tahun anggaran sebelumnya dilaksansakan 4 tahap dalam satahun, sedangkan

untuk kepersertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyaluran dilaksanakan

dalam satu tahap. Penyaluran bantuan PKH dilakukan melaui sistem rekening

(LKD dan Non LKD) oleh lembaga layar. Bantuan bagi peserta PKH terdiri dari :

1. Bantuan tetap disalurkan pada tahap 1 tahun

2. Bantuan tetap untuk  tahun kepersetaan tahun 2016  disalurkan pada tahap

IV sebesar 25% dari total bantuan tetap

3. Bantuan komponen pendidikan dan kesehatan diberikan bedasarkan

jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria PKH.

2.8 Manfaat Program Keluarga Harapan PKH

Program keluarga Harapan dalam dalam jangka pendek bertujuan

mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus

mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar

dari perangkap kemiskinan.Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian

Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan

terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan;
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Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan

balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.

2.9 Dasar Hukum PKH

Secara teknis, kegiatan PKH melibatkan kementerian dan lembaga, yaitu:

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas,

Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika,

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, BPS, TNP2K dan Pemerintah Daerah. Sumber dana PKH

berasal dari APBN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya PKH dijalankan

berdasar peraturan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut

Usia.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial.
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7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan.

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).

9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).

10. 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 Program Keluarga Harapan.

11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

2.10 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting

sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi

organisasi atau perusahaan.Oleh karena itu, Manajemen sumber daya manusia

merupakan program aktivitas untuk mendapatkan sumber daya manusia,

mengembangkan, memelihara dan mendayagunakan untuk mendukung organisasi

mencapai tujuannya.

Beberapa referensi mengemukakan bahwa manajemen memiliki peran

penting untuk sumber daya manusia.
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Manajemen adalah aktivitas perencanaan pengorganisasian, pengarahan

dan pengkoordinasian dengan mempergunakan sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya. Mulia Nasution (1996 : 1)

Manajemen sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada

manusia baik berupa akal pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya

yang dapat di gunakan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk organisasi atau

perusahaan. Tohardi (2002 : 12)

Manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian pengarahan

dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pelepasan sumberdaya manusia

agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. Flippo (1996

:5).

Sumber daya manusia saat ini memiliki pengaruh besar pada sebuah

perusahaan dimana sekarang berada pada perubahan lingkungan bisnis yang sulit

untuk diprediksi dan tidak lagi berada pada lingkungan bisnis yang stabil.

Perusahaan harus fleksibel tidak lagi bersikap kaku ( organizational rigidity).

Kegiatan bisnis tidak lagi di jalankan berdasarkan aturan saja, melainkan juga

dikendalikan oleh visi dan nilai. Oleh karena itu, memerlukan kemampuan sumber

daya manusia yang dapat diandalkan, yang memiliki wawasan, kreatifitas,

pengetahuan, dan visi yang sama dengan visi perusahaan.

Pengembangan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dapat

disesuaikan dengan skenario strategi bisnis Perusahaan, dan rencana induk untuk
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kepemimpinan (Human Capital). Peningkatan kompetensi dari human capital

dapat melalui sejumlah program pendidikan dan pelatihan, seperti yang fokus

kepada:

 Pengembangan kepemimpinan;

 Tujuan strategis Perusahaan sesuai dengan skenario dan rencana kerja

seluruh unit bisnis Perusahaan;

 Menutup kesenjangan kompetensi antara karyawan.

2.11 Pemberdayaan masyarakat

Jamas (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab

utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah

masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan

yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan,

kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan

prinsip-prinsip pemberdayaan.

Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004) menjelaskan

bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut

meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh

masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan

sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah

yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.
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Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif,

psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/ material.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi

oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas

permasalahan yang dihadapi.

Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang

terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai

pemberdayaan masyarakat.Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang

dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai

keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan

kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung

masyarakat dalam rangka melaku-kan aktivitas pembangunan. Pemberdayaan

Masyarakat

2.12 Kualitas Hidup

Pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai tinggi

rendahnya tingkat hidup pada suatu masyarakat. Oleh karenanya kemudian

diciptakan suatu metode untuk dapat mengetahui indikator kesejahteraan sosial,

diantaranya adalah indeks kualitas hidup secara fisik atau PQLI (Physical Quality

of Life Index) yang diperkenalkan oleh D.M. Morris (1979), kemudian indeks

kemajuan sosial (The Index of Social Progress) yang diciptakan oleh Richard

Estes (1985) dan yang terbaru adalah indeks pembangunan manusia (Human

Development Index) yang dikembangkan oleh United Nations Development
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Programme (UNDP) pada tahun 1990. (Midgley, 2005:20). Model terakhir inilah

yang menjadi populer di berbagai negara termasuk di Indonesia sebagai suatu

tools untuk mengukur pembangunan manusia.

Di sisi lain, tidak mudah untuk mendefinisikan kualitas hidup secara tepat.

Pengertian mengenai kualitas hidup telah banyak dikemukakan oleh para ahli,

namun semua pengertian tersebut tergantung dari siapa yang membuatnya.

Setiap individu memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari

masing-masing individu dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam

dirinya. Jika menghadapinya dengan positif maka akan baik pula kualitas

hidupnya, tetapi lain halnya jika menghadapinya dengan negatif maka akan buruk

pula kualitas hidupnya.

Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011:68) menyebutkan bahwa kualitas hidup

adalah konsep yang lebih luas daripada produksi ekonomi dan standar hidup.

Kualitas hidup mencakup sekumpulan penuh faktor-faktor yang mempengaruhi

apa yang kita hargai dalam hidup ini, melampaui sisi materialnya.

Menurut Calman yang dikutip oleh Hermann (1993:14-21) dalam

Silitonga (2007) mengungkapkan bahwa konsep dari kualitas hidup adalah

bagaimana perbedaan antara keinginan yang ada dibandingkan perasaan yang ada

sekarang, definisi ini dikenal dengan sebutan “Calman’s Gap”.Calman

mengungkapkan pentingnya mengetahui perbedaan antara perasaan yang ada

dengan keinginan yang sebenarnya, dicontohkan dengan membandingkan suatu

keadaan antara “dimana seseorang berada” dengan “di mana seseorang ingin
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berada”.Jika perbedaan antara kedua keadaan ini lebar, ketidakcocokan ini

menunjukkan bahwa kualitas hidup seseorang tersebut rendah.Sedangkan kualitas

hidup tinggi jika perbedaan yang ada antara keduanya kecil.

2.13 Pandangan Islam

Kemiskinan selalu ada diman-mana alquraan menjelaskan

َ َكثِیًرا  ِ َواْذُكُروا هللاَّ َالةُ فَاْنتَِشُروا فِي اْألَْرِض َواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاَّ فَإَِذا قُِضیَِت الصَّ

لََعلَُّكْم تُْفلُِحونَ 

Artinya: Tidak ada satu dabbah pun di bumi kecuali Allah yang menjamin

rezekinya (QS Hud [11]: 6).

Ayat ini "menjamin" siapa yang aktif bergerak mencari rezeki, bukan

yang diam menanti.

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya

menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam

firman-Nya:

◌ٍ أَْوِمْسِكینًاَذاَمْتَربَة

Artinya :“.atau orang miskin yang sangat fakir” (QS al-Balad [90]: 16)

Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqru, berarti

membutuhkan (al-ihtiyaaj). Allah Swt. berfirman:

فَقَالََربِّإِنِّیلَِماأَْنَزْلتَإِلَیَِّمْنَخْیٍرفَقِیرٌ 
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Artinya: lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat

membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (QS al-Qashash

[28]:24).

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan

yang punya harta (uang), tetapi tak mencukupi kebutuhan pembelanjaannya

sebagai orang fakir.Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya

harta (uang), sekaligus tak punya penghasilan.(Nidzamul Iqtishadi fil Islam, hlm.

236, Darul Ummah-Beirut).

Rasulullah saw. bersabda:

“Ingatlah, bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik

kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan” (HR Ibnu Majah).

Dari ayat dan hadis di atas dapat di pahami bahwa tiga perkara (yaitu

sandang, pangan, dan papan) tergolong pada kebutuhan pokok (primer), yang

berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia.Apabila

kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada

kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia. Karena itu, Islam

menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan,

sebagaimana firman Allah Swt.“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu

dengan kemiskinan” (TQS al- Baqarah [2]:268).

ْیطَاُن یَعِ  ُ َواِسٌع َعلِیمٌ الشَّ ُ یَِعُدُكْم َمْغفَِرةً ِمْنھُ َوفَْضًال ۗ َوهللاَّ ُدُكُم اْلفَْقَر َویَأُْمُرُكْم بِاْلفَْحَشاِء ۖ َوهللاَّ
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Artinya : Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan

dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu

ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi

Maha Mengatahui

2.14 Penelitian Terdahulu

1. Arliza pada tahu 2014 dikecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tentang

Implementasi Program PKH (Program Keluarga Harapan) Tahun 2014 di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukan bahwa

Implementasi Program PKH (Program Keluarga Harapan) tahun 2014 di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam Kategori cukup sesuai/

kurang, hal ini dapat diketahui dari persentase rata-rata kulitatif yang beraa

pada skala tidak sesuai/rendah sedangkan indikator bantuan Pendidikan

berada pada skala Tinggi/ Sesuai dari Program Keluarga Harapan.

2. Nurliza pada tahun 2014 di Kabupaten Kampar tentang analisis  fungsi

Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan Rumah

Tangga Sangata Miskin (RTSM/KSM) di Desa Sipungguk Kecamatan

Salo Kabupaten Kampar dalam katogori kurang maksimal (63,51%)

dengan alasan kurangnya sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan

serta kurangnyapengawasaan pemerintah desa terhadapa program keluarga

harapan di Desa Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan Harus

Mengoptimalkan  lagi sosialisasi khususnya dalam program keluarga

harapan sehingga fungsinya bisa terwujud dan meningkatkan sumber daya

manusia.
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3. Depi Putri pada tahun 2014 yang meneliti tentang pelaksanaan Progran

Keluarga Haparan (PKH) dalam peningkatan Kesehatan dan Pendidikan

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Umbulharjo Kota Yogyakarta.

Menunjukan bahwa : (1) kerakteristik peserta PKH berusia produktif,

kualitas pendidikan formal rendah,  menganut sistem keluarga besar,

dengan kondisi hunian kurang layak, kondisi ekonomi kurang ditandai

penhasilan rendah. (2) 100% peserta PKH di Kecamatan  Umbulhajo

berada dibawah  Upaah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) DIY tahun

2014 sebab dalam keluarga RTSM/KSM yang menjadi tulang punggung

keluarga adalah perumpuan (57,14%). (4) pelaksanaan program keluarga

harapan (PKH) dikecamatan Umbulhajo merupakan salah satu program

yang efektif dalam meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehataan

keluarga RTSM/KSM mengurangi beban hidup dan meninngkatkan

pendidikan.
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2.15 Konsep Operasional

Gambar 2.5 : Konsep Operasional Penelitian “Efektifitas Tujuan
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan
Kualitas Hidup Masyarakat pada Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir”

Konsep Fokus Indikator Sub-Indikator

Buku
Pedoman
Umum
Program
Keluarga
Harapan,
tahun
2016

Efektifitas
Tujuan
Pelaksanaan
Program
Keluarga
Harapan
(PKH) dalam
Meningkatkan
Kualitas Hidup
Masyarakat
pada
Kelurahan
Sedinginan
Kecamatan
Tanah Putih
Kabupaten
Rokan Hilir

1. Kesehataan

2. Pendidikan

3. Kondisi
Ekonomi

1. Pemeliharaan Kesehatan
ibu hamil/menyusui

2. Angka kematian ibu
(AKI)

3. Angka kematian bayi
(AKB)

4. Pemberiaan asupan Gizi
pada anak usia enam
tahun

1. Pengurangan resiko anak
putus sekolah

2. Pengurangan pekerja anak
dibawah umur

3. Peningkatan partisipasi
anak dalam bersekolah

 Pendapatan
 Pemenuhaan kebutuhaan

ekonomi
 Peningkatan ekonomi

dengan usaha bersama

Sumber : Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, tahun 2016
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2.16 Kerangka pemikiran

Gambar 2.6

Kerangka pemikir

Efektifitas Tujuan Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) dalam
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
pada Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir

Buku Pedoman Umum Program Keluarga

Harapan, tahun 2016

Kesehatan Pendidikan Kondisi ekonomi

 Pemeliharaan
Kesehatan ibu
hamil/menyusui

 Angka kematian ibu
(AKI)

 Angka kematian
bayi (AKB)

 Pemberiaan asupan
Gizi pada anak usia
enam tahun

 Pengurangan resiko
anak putus sekolah

 Pengurangan
pekerja anak
dibawah umur

 Peningkatan
partisipasi anak
dalam bersekolah

 Pendapatan
 Pemenuhaan

kebutuhaan
ekonomi

 Peningkatan
ekonomi
dengan usaha
bersama

Sumber : Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, tahun 2016


