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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. Menurut Harbani 

Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan 

digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang 

sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena 

adanya proses kegiatan.  

Kata efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya 

memilki arti yang berbeda walaupun dalam berbagai pengunaan kata efisiensi 

lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan 

antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan 

pencapaian tujuan. Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai 

ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan 

salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk 

kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, 

kuantitas dan waktu.  

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

tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka penjang. 

Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu standar pengukuran 10 untuk 
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menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan sebelumnya. The Liang Gie dalam bukunya Ensiklopedia 

Administrasi (1998:147) mengemukakan definisi 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 kesuksesan suatu organisasi. Menurut Mullins dalam Rukman (2006:14), 

efektif itu harus terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran suatu tugas dan 

pekerjaan dan terkait juga dengan kinerja dari proses pelaksanaan suatu pekerjaan.  

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

efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui : 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan  

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan 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 H. Emerson seperti yang dikutip Soewarno Handayaningrat 

(1994:16), memberikan definisi bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti 

tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya”. Sedangkan 

Georgopolous dan Tannenbaum dalam bukunya yang berjudul Efektivitas 
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Organisasi (1985:50), mengemukakan bahwa : “Efektivitas ditinjau dari sudut 

pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus 

mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme 

mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian 

efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”.  

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui 

konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah 

perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, atau manajemen 

organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi 

melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi 

masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien 

apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif 

bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil 

yang bermanfaat. Selanjutnya Martani dan Lubis (1987:55), menyatakan bahwa : 

“Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain 

suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan sebelumnya”.  

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian 

efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Ini berarti dapat dikatakan efektif 

apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan 

rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan 



14 
 

atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha 

atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau 

hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang 

direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.  

Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55), menyatakan efektifitas sebagai 

konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas 

bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing 

organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. 

Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (1987:55), menyebutkan 3 

(tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu : 

1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari 

input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk 

memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. 

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal 

atau mekanisme organisasi.  

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada 

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil 

(output) yang sesuai dengan rencana.  
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Dari ketiga pendekatan tersebut dapat dikemukakan bahwa efektivitas 

organisasi merupakan suatu konsep yang mampu memberikan gambaran tentang 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya. 

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, efektivitas suatu 

konsep yang dapat dipakai sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan suatu 

organisasi yang dapat diwujudkan dengan memperhatikan faktor biaya, tenaga, 

waktu, sarana dan prasarana serta tetap memperhatikan resiko dan keadaan yang 

dihadapi. 

2.2 Kebijakan Publik 

 Istilah kebijakan atau policy dimaknai sebagai perilaku seorang aktor 

(pejabat, suatu kelompok, atau suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor 

dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen 

pemerintahan, bukan saja arti dalam government yang hanya menyangkut aparatur 

negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya 

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

pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian 

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

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

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, 

Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. 

Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka 

kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah 

serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah. Tujuan kebijakan publik adalah 
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dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah. Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari 

keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai 

program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari 

kebijakan tersebut. (Arifin Tahir, 2014 : 22) 

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

gagasan tentang kebijakan adalah seperangkat aksi atau rencana yang 

mengandung tujuan politik. Menurutnya kata policy mengandung makna 

kebijakan sebagai rationale, sebuah manifestasi dari penilaian pertimbangan. 

Artinya sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefenisikan dan menyusun basis 

rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. 

Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan 

yang berorientasi pada pelayanan publik dalam arti sesuai dengan makna 

demokrasi dan kebijakan yang meracuni publik/ kebijakan yang ditetapkan hanya 

untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini 

sangatlah kontra produktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti yang telah kita 

ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan 

ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan 

yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. 

Kebijakan publik menunjuk pada istilah atau konsep untuk menjelaskan 

pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, seperti kepada 

bidang-bidang tertentu dalam sektor-sektor fasilitas umum, transportasi, 

pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan, termasuk dalam bidang 
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kebijakan publik. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan 

publik. Artinya, kebijakan adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain 

untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai 

konsikuen pemerintah. Proses kebijakan harus mampu membantu para pembuat 

kebijakan merumuskan tujuan-tujuan. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak 

memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru. Misalnya, 

sebuah kebijakan yang tidak memiliki tujuan yang jelas, program-program akan 

diterapkan secara berbeda-beda, strategi pencapaiannya menjadi kabur, dan 

akhirnya para analis akan menyatakan pemerintah telah kehilangan arah. 

Dalam kenyataannya, pembuat kebijakan seringkali kehilangan arah dalam 

menetapkan tujuan-tujuan kebijakan. Solusi kerap kali dipandang lebih penting 

daripada masalah. Padahal yang terjadi seringkali sebaliknya, dimana sebuah 

solusi yang baik yang akan gagal jika diterapkan pada masalah yang salah 

(Suharto: 2006). Kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan masalah dan 

kebutuhan masyarakat. 

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan 

mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

(Mustopadidjaja: 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan 

bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah 

dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan 

birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. 
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Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari kamus Administrasi 

Publik Chandler dan Plano (Harbani Pasolong, 2014 : 38), mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya 

yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.  

Menurut Thomas R.Dye (dalam Harbani Pasolong, 2014 : 39) mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk 

melakukan sesuatu harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu 

meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 

Menurut Laswell (dalam Nugroho 2009 : 85) kebijakan publik secara 

sederhana dimaknai sebagai keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya 

pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang 

bersangkutan.  

David Easton (dalam Miftah Thoha, 2003 : 62) mendefenisikan bahwa 

kebijakan publik adalah alokasi nilai otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan 

tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh 

masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau 

tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut.  

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundangan-undangan sebagai 

berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) 
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Undang-Undang/ Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan 

Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, (5) Peraturan daerah. 

Kemudian Dye mengemukakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam 

setiap kebijakan yaitu: 

1. Identifikasi masalah pada dasarnya membicarakan rangkaian aktifitas 

mulai dari mendiskusikan apa-apa yang terjadi, melakukan penelitian, 

interpretasi data, mempersiapkan usulan-usulan/mendiskusikan secara 

mendalam, konsultasi dengan pihak-pihak di luar pemerintah 

mengembangkan usulan yang ada dan kemudian membangun strategi. 

2. Formulasi/Perumusan kebijakan merupakan tindak lanjut identifikasi 

masalah dalam mana hasil-hasil yang tidak dapat dirumuskan kembali 

dalam bentuk proposal dan strategi-strategi/persepsi yang dilakukan 

melalui inisiasi dan pengembangan proses formulasi kebijakan 

menyangkut juga interpretasi identifikasi. Oleh karena itu dalam tahap 

kedua evaluasi terhadap berbagai masalah yang timbul dapat 

dilakukan. 

3. Legitimasi/Pengesahan Kebijakan merupakan fase dimana proses 

tawar menawar kompetisi, persuasif diantara berbagai kelompok 

kepentingan dalam pejabat pemerintah. 

4. Implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan 

oleh birokrasi yang terorganisasi, pengeluaran publik serta aktifitas-

aktifitas agen eksekutif. 
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5. Evaluasi Kebijakan, tahap penilaian terhadap kebijakan yang dianggap 

perlu maka pengulangan kembali dalam proses pembuatan kebijakan. 

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 (dalam 

Edi Suharto, 2013 : 10); 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, secara 

singkat kebijakan sosial menunjuk pada apa yang dilakukan oleh pemerintah 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian 

program tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan dan program-program 

tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial 

memiliki fungsi preventif (pencegahan), dan kuratif (penyembuhan), dan 

pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang di desain 

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, 2013 :11) 

Dalam garis besar, kebijakan sosial diwujudkan dalam tiga kategori, yakni 

perundang-undangan, program pelayanan sosial, dan sistem perpajakan (Midgley, 

2000). Berdasarkan kategori ini, maka dapat dinyatakan bahwa setiap perundang-
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undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan kehidupan 

sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan sosial 

berbentuk 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) 

 Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program 

Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi 

Keluarga Miskin (KM). Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan 

melalui pemberian bantuan dana tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH 

diharapkan mampu membantu KM mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka 

menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta 

dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan 

generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan 

dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. 
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 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan 

tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta 

PKH. Kriteria penerima PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal 

salah satu syarat berikut: 

1. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 

tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas 

ringan/sedang. 

2. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun 

untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat 

dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk anak penyandang disabilitas 

ringan/sedang. 

3. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk untuk Penyandang 

Disabilitas Berat di dalam keluarga peserta PKH. 

Penyandang Disabilitas Berat adalah mereka yang memiliki 

keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka 

waktu lama kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi , tidak 

dapat melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari dan/atau sepanjang 

hidupnya pada bantuan/pertolongan orang lain, tidak mampu 

menghidupi diri sendiri, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan 

efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya 

(Sumber: Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi 

Penyandang Disabilitas Berat, 2015). 
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4. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke 

atas di dalam keluarga peserta PKH. 

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan 

(multiyear) yang dimulai pada tahun 2007 di tujuh provinsi. Sampai dengan tahun 

2015, PKH sudah dilaksanakan di 34 provinsi dan mencakup 472 Kabupaten/Kota 

dan 6.080 Kecamatan. Target peserta PKH pada tahun 2016 mencapai 6 juta 

keluarga miskin di 514 Kabupaten/Kota. (Pedoman Umum Program Keluarga 

Harapan, 2016) 

Sebagai upaya perluasan pelaksanaan PKH tahun 2016 dengan target 

sasaran menjadi 6 (enam) juta keluarga penerima manfaat dilaksanakan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

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

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

3. Mekanisme penyaluran bantuan untuk kepesertaan kohor 2007-2015 

sesuai dengan ketentuan penyaluran bantuan pada tahun 2015; 

4. Indeks bantuan untuk kepesertaan baru kohor 2007-2015 sesuia SK 

Menteri Sosial RI No. 23/HUK/2016 Tentang Indeks dan Komponen 

PKH Tahun 2016; 

5. Bantuan tetap untuk kepesertaan kohor 2007-2015 disalurkan pada 

tahap pertama tahun 2016; 

6. Kepesertaan baru tahun 2016 terdapat penambahan komponen 

kesejahteraan sosial, yaitu: Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut 

Usia 70 tahun ke atas 
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7. Penyaluran bantuan komponen dan bantuan tetap untuk kepesertaan 

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

bantuan selama satu tahun sesuai indeks bantuan sesuai SK Menteri 

Sosial RI No. 23/HUK/2016 Tentang Indeks 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 di daerah harus bekerja sama dalam 

pelaksanaan PKH sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan dalam 

pelaksanaannya. 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, pelayanan 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. Pemahaman tugas dan 

tanggung jawab masing-masing, merupakan cara yang terbaik untuk melakukan 

kerjasama, sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada yang tertinggal. 

Para pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi secara maksimal sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga target fungsional PKH 

yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia terutama pada kelompok Keluarga Miskin (KM) dapat terwujud. 
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2.5 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

 Secara umum, berdasarkan pedoman umum PKH tahun 2016 tujuan utama 

dari PKH adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai 

kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah 

perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. 

Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target 

Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas: 

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

bagi peserta PKH 

2. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH 

3. Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah 

usia 6 tahun peserta PKH 

4. Meningkatkan kondisi ekonomi peserta PKH. (Pedoman umum 

Program Keluarga Harapan, 2016) 

2.6 Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) 

Menurut pedoman umum PKH tahun 2016, sasaran atau penerima bantuan 

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 
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menengah. Khusus anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas, 

kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya. 

Sasaran peserta PKH adalah Keluarga Miskin (KM) dan 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 12 tahun, penyandang 

disabilitas berat, dan lanjut usia diatas 70 tahun. 

Program Keluarga Harapan terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen 

pendidikan yang mensyaratkan anak-anak peserta PKH terdaftar dan hadir di 

sekolah minimal kehadirannya 85% dari jumlah hari efektif sekolah yang berlaku, 

komponen kesehatan dengan kewajiban antara lain peserta mendapatkan layanan 

prenatal dan postnatal, proses kelahiran ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, 

melakukan imunisasi sesuai jadwal, dan memantau tumbuh kembang anak secara 

teratur dengan minimal kehadirannya 85% dan komponen kesejahteraan sosial 

yang terdiri dari penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun atau lebih. 

Akses terhadap kesehatan dan pendidikan yag diberikan tersebut 

diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat (miskin) agar lebih peduli 

terhadap kesehatan dan pendidikan generasi penerusnya, sehingga mampu 

menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial 

yang selama ini melekat pada diri masyarakat miskin. 

Untuk penerima bantuan PKH adalah ibu atau wanita dewasa yang 

mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (jika tidak ada Ibu maka: 

nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan) 
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sehingga pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang 

mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. 

Adapun hak dan kewajiban peserta Program Keluarga Harapan menurut 

pedoman umum PKH tahun 2016 yakni : 

1. Hak peserta PKH 

a) Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarannya disesuaikan dengan 

ketentuan program. 

b) Mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh 

anggota keluarga. 

c) Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaris dan 

sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya. 

2. Kewajiban peserta PKH 

Seluruh anggota keluarga peserta PKH memiliki kewajiban memenuhi 

komitmen berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut: 

a) Kewajiban komponen kesehatan 

1. Peserta PKH wajib memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah 

ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. 

2. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah 

peserta yang memiliki ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 

5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. 

b) Kewajiban komponen pendidikan 

Peserta PKH yang memiliki anak usia 6-21 tahun diwajibkan untuk 

didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/Salafiyah 
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Ula/Paket A, SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs 

terbuka, atau SMA/MA/Paket C termasuk SMA/MA terbuka) dan kehadiran 

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 verifikasi bidang 

pendidikan. 

c) Kewajiban komponen kesejahteraan sosial 

1. Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan 

sesuai kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh 

tenaga kesehatan melalui kunjungan ke rumah (home care). 

2. Lansia melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai kebutuhan. 

Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 

atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia). 

Lansia harus dipastikan mengikuti kegiatan sosial di fasilitas 

pelayanan kesejahteraan sosial melalui kegiatan day care dan 

mengikuti berbagai kegiatan yang dibutuhkan. Lansia yang 

mengalami kesulitan mengikuti day care dapat mengikuti 

kegiatan home care dengan pendamping lansia mendatangi ke 

rumah.  

2.7 Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 

1. Penetapan Sasaran (Targeting) 

Penetapan sasaran (targeting) dilakukan dalam rangka perluasan 

jangkauan penerima manfaat PKH. Sumber data penetapan sasaran didasarkan 
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atas data hasil verivali data KKS olek Pusdatin Kesos Kementerian Sosial yang 

tertuang dalam Undang-undang 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 

Pasal 8 terkait pendataan fakir miskin. 

2. Persiapan Daerah 

Menindaklanjuti penetapan lokasi PKH di masing-masing daerah, maka 

daerah perlu mempersiapkan hal-hal sebagai berikut: 

a) Pembentukan Tim Koordinasi PKH di Kabupaten/Kota dengan 

berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

(TKPK). 

b) Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota menyediakan infrastruktur 

terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH Kabupaten/Kota. 

c) Kantor Kecamatan menyediakan infrastruktur terkait untuk 

mendukung pelaksanaan PKH di kecamatan. 

d) Melakukan sosialisasi, meliputi: 

a. Sosialisasi kepada timkoordinasi Kabupaten/Kota, 

b. Sosialisasi kepada aparat pemerintah di tingkat kecamatan dan 

kelurahan, 

c. Sosialisasi kepada masyarakat. 

3. Pertemuan Awal dan Validasi 

Setelah proses penetapan sasaran (targeting), Direktorat Jaminan Sosial 

Keluarga melakukan validasi calon peserta PKH. Tahapan proses validasi, 

meliputi: 

a) Pengiriman data calon peserta PKH 
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b) Persiapan pertemuan awal (PA) 

c) Pertemuan awal dan validasi 

Setelah pertemuan awal dan validasi, pendamping melakukan entry data 

menggunakan aplikasi SIM PKH Hybird. Selanjutnya data hasil entry di unduh 

(download) dan diserahkan ke operator instansi sosial kabupaten/kota untuk 

diunggah ke SIM PKH nasional. Dan kemudian direktorat jaminan sosial keluarga 

mengolah data hasil validasi dan menentukan daftar tetap peserta PKH untuk 

mendapatkan bantuan PKH. 

Seluruh data peserta PKH yang telah ditetapkan akan menjadi Data Dasar 

Utama (Master Database) dan merupakan daftar resmi peserta PKH. Master 

Database tersebut kemudian dikirim Direktorat Jaminan Sosial Keluarga ke Mitra 

Kerja/Vendor untuk selanjutnya dicetak Kartu Peserta PKH. Dalam hal karena 

keterbatasan waktu pencetakan kartu, maka pelaksanaannya akan dimasukkan 

kedalam tahun berikutnya. 

Kartu ini sebagai bukti kepesertaan dalam PKH dan nama yang tercantum 

dalam kartu tersebut adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kartu Peserta 

PKH akan dikirimkan ke instansi sosial Kabupaten/Kota untuk selanjutnya 

didistribusikan oleh pendamping kepada Peserta PKH. (Pedoman Umum Program 

Keluarga Harapan Tahun 2016) 

Kemudian daerah yang akan menjadi pelaksana PKH diharuskan membuat 

usulan berupa proposal daerah karena penetapan lokasi Kabupaten/Kota 

berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi 
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pelaksana PKH dilakukan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan. 

2.8 Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) 

Mekanisme bantuan pada Program PKH beragam sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau 

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

Pengurus Keluarga. 

Tabel 2.1     : Skema Bantuan PKH Tahun 2016 ( Per RTSM/KSM/Tahun) 

No Skema Bantuan Tahun 2016 
Indeks Bantuan Per 

KSM/Tahun 

1 Bantuan tetap Rp.    500.000 

2 Bantuan komponen PKH :  

 
a. Ibu 

Hamil/Menyusui/Nifas/Balita/Anak 
pra sekolah 

Rp. 1.200.000 

 b. Anak SD dan yang sederajat Rp.    450.000 

 c. Anak SMP dan yang sederajat Rp.    750.000 

 d. Anak SMA dan yang sederajat Rp. 1.000.000 

3 Bantuan Penyandang Disabilitas Berat Rp. 3.600.000 

4 Lansia (70 Tahun ke atas) Rp. 2.400.000 

5 Bantuan Minimum per RTSM/KSM Rp.    950.000 

6 Bantuan Maksimum per RTSM/KSM Rp. 9.900.000 

Sumber :Buku Pedoman Umum PKH Tahun 2016 

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen 

kepesertaan PKH. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada 

tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, 

sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya 

dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan PKH dilakukan melalui 
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sistem rekening (LKD dan Non LKD) oleh lembaga bayar. Bantuan bagi peserta 

PKH terdiri atas: 

1. Bantuan tetap disalurkan pada tahap 1 pada tahun berjalan, 

2. Bantuan tetap untuk tahun kepesertaan Tahun 2016 disalurkan pada 

tahap IV sebesar 25% dari total bantuan tetap, dan 

3. Bantuan komponen pendidikan dan kesehatan, diberikan berdasarkan 

jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria PKH. 

Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi yang ada ada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang 

dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan. 

2.9 Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam jangka pendek dapat membantu 

Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran.Pada jangka menengah 

PKH dapat menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan 

kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan 

cerdas. Dalam jangka panjang PKH dapat memutus mata rantai kemiskinan antar 

generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas 

pendapatan anak di masa depan (price effect) dan memberikan kepastian kepada 

anak akan masa depannya (insurance effect). 

2.10 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) 

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

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 

Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan 



33 
 

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 

berdasarkan peraturan di bawah ini: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraaan 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. 

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). 
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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. 

2.11 Sumber Daya Manusia (SDM)  

Sumber Daya Manusia merupakan terjemahan dari “human resource”  

namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan “man 

power” (tenaga kerja). Bahkan sebagai sumber daya manusia dengan personal 

(personalia, kepegawaian, dan sebagainya). 

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal, perasaan, keinginan keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya,  

dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh 

terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapa majunya teknologi, 

perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa 

SDM sulit bagi organisasi itu untuk menncapai tujuannya. (Sutrisno, 2013 : 3) 

Menurut Werther dan Davis (1996), menyatakan bahwa sumber daya 

manusia adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-

tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sisi sumber 

daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia 
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adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan 

kualitas dan kapabilitas hidupnya. 

Sumber daya merupakan hal penting dalam mengimplementasikan 

kebijakan. Meskipun ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan sudah jelas dan 

konsisten dalam penyampaiannya, jika para pelaksana kebijakan yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan efektif. Indikator-indikator sumber daya terdiri dari : 

1. Staff (sumber daya manusia), implementasi kebijakan tidak akan 

berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup 

kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan 

dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di 

bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya 

manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok. 

2. Informasi kewenangan, informasi juga menjadi faktor penting dalam 

implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup 

terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara 

wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan 

menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang 

dikehendaki. 

3. Fasilitas, fasiitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan 

fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran 
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akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau 

kebijakan. 

2.12 Pemberdayaan Masyarakat 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), 

berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan.  Konsep 

pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif 

menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk 

melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, 

langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui 

pengamatan langsung. Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat 

adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. 

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang 

bersifat “people centred, participatory, empowering, and sustainable”.  

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu 

kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat 

dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. 

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk 

individu-individu yang mengalami maslah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka 

pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 

perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebuutuhan hidupnya 

baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan 
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diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas 

kehidupannya (Sipahelut, 2010).  

2.13 Kualitas Hidup 

 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. 

 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 

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. 

Adapun menurut Cohen & Lazarus dalam Sarafino (1994) kualitas hidup 

adalah tingkatan yang menggambarkan keunggulan seorang individu yang dapat 

dinilai dari kehidupan mereka. Keunggulan individu tersebut biasanya dapat 
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dinilai dari tujuan hidupnya, kontrol pribadinya, hubungan interpersonal, 

perkembangan pribadi, intelektual dan kondisi materi. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas 

hidup adalah penilaian individu terhadap posisi mereka di dalam kehidupan, 

dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup dalam kaitannya 

dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa yang menjadi perhatian 

individu. (Larasati, n.d.) 

 Kemudian Stiglitz, Sen & Fitoussi (2011:77-98) menyebutkan ada 

beberapa bidang yang terkait dengan kualitas hidup, diantaranya yaitu : kesehatan, 

pendidikan, aktivitas personal, hak suara politik dan tata kelola pemerintahan, 

koneksi sosial, kondisi lingkungan, serta ketidakamanan pribadi. 

 Lebih lanjut terkait pendidikan, Stiglitz, Sen & Fitoussi mengatakan 

bahwa pendidikan penting bagi kualitas hidup, terlepas dampaknya pada 

pendapatan dan produktivitas masyarakat, dimana masyarakat yang lebih terdidik 

pada umumnya memiliki status kesehatan yang lebih baik, pengangguran yang 

lebih sedikit, koneksi sosial yang lebih banyak, dan keterlibatan yang lebih besar 

dalam kehidupan sipil dan politik. (2011:80-81).  

2.14 Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan 

Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang selalu ada dimana-mana dan 

kapan saja. Al-Qur’an menjelaskan hal ini dalam surat An-Nahl (16) : 71 
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Artinya : 
 

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. 
Tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan 
rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka 
sama-sama (menikmati) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”. 
 
 Kemiskinan adalah musibah yang harus dihapuskan dari masyarakat. 

Sebab konsekuensi kemiskinan adalah kekafiran yang dianggap sebagai sebuah 

kejahatan. Maka islam dengan tegas melarang seorang muslim berpangku tangan, 

bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu, atau melakukan hal-hal yang tidak 

produktif. Dalam Q.S. Al-Jumu’ah (62) : 10 dinyatakan. 

                                   

 
Artinya:  

“Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, 
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. 
 
 Dan orang yang tidak mempergunakan waktu dengan baik (dengan bekerja 

dan beramal saleh) akan tercela dan dimasukkan kedalam golongan orang-orang 

yang merugi. Lihat Q.S. Al-‘Ashr (103) : 1 – 3 

                           

        

 
Artinya:  

“ Demi masa. (1)” 
“ Sungguh, manusia berada dalam kerugian. (2)” 
“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling 
menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.(3)” 
 
 Rasulullah SAW selalu berdoa agar terhindar dari kelemahan, kemalasan, 

kezaliman, dan hutang yang akhirnya membawa kepada kemiskinan. Ali bin Abi 
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Thalib berkata, andaikata ada seekor ular berbisa dan kemiskinan, maka pasti akan 

saya bunuh (hapus) kemiskinan dulu. Lebih ekstrim lagi dinyatakan oleh Ibnu 

Taimiyah bahwa negara adil meskipun kafir, lebih disukai Allah daripada negara 

tidak adil meskipun beriman. 

2.15 Penelitian Terdahulu 

1. Arliza pada tahun 2014 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tentang 

Implementasi Program PKH (Program Keluarga Harapan) Tahun 2014 di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan 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 kualitatif yang 

berada pada skala 65,16% dengan tiga indikator yakni indikator program 

Bantuan Uang Tunai dan program Bantuan Kesehatan berada pada skala 

Tidak Sesuai/Rendah sedangkan indikator program Bantuan Pendidikan 

berada pada Skala Tinggi/Sesuai dari Program Keluarga Harapan (PKH). 

2. Nurlizah pada tahun 2014 di Kabupaten Kampar tentang Analisis Fungsi 

Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah 

Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) di Desa 

Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Fungsi Program Keluarga Harapan/Keluarga Miskin 

(RTSM/KSM) di Desa Sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 

dalam kategori Kurang Maksimal (63,51%), dengan alasan kurangnya 

sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan serta kurangnya 
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pengawasan pemerintah desa terhadap Program Keluarga Harapan di Desa 

sipungguk Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dan harus 

mengoptimalkan  lagi sosialisasi khususnya dalam program kelaurga 

harapan sehinggga fungsinya bisa terwujud dan meningkatkan sumber 

daya manusia. 

3. Depi Putri pada tahun 2014 yang meneliti tentang Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan 

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

Menunjukkan bahwa: (1) Karakteristik peserta PKH berusia produktif, 

kualitas pendidikan formal rendah, menganut sistem keluarga besar, 

dengan kondisi hunian rumah kurang layak, kondisi ekonomi kurang yang 

ditandai penghasilan rendah; (2) 100% peserta PKH di Kecamatan 

Umbulharjo adalah RTSM/KSM. (3) 42,86% kondisi keluarga peserta 

PKH di Kecamatan Umbulharjo berada dibawah Upah Minimum 

Kabupaten/Kota (UMK) DIY tahun 2014 sebab dalam keluarga 

RTSM/KSM yang menjadi tulang punggung keluarga adalah perempuan 

(57,14%); (4) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Umbulharjo merupakan salah satu program yang efektif dalam 

meningkatkan kesehatan ibu hamil, kesehatan keluarga RTSM/KSM, 

mengurangi beban hidup dan meningkatkan pendidikan. 

2.16 Defenisi Konsep 

 Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang diguunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu uang 
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menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (Singarimbun, 2006 : 33). Konsep-

konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai 

kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan 

beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah 

pustaka. Defenisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan 

pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam 

penulisan berikutnya, yaitu dengan mendefenisikan sebagai berikut: 

1. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan 

yang ditentukan sebelumnya. 

2. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan 

pemerintah yang secara langsung mengatur pengelolaan dan 

pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan 

publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. 

3. Kebijakan Publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan. 

4. Kebijakan Sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk 

merespon isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau 

memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. 

5. Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan tunai 

bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai peserta 

PKH. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan 

memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 
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serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung 

peningkatan kesejahteraan. 

6. Sumber Daya Manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

memiliki akal, perasaan, keinginan keterampilan, pengetahuan, dorongan, 

daya,  dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi SDM tersebut 

berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. 

7. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial.  

8. Kualitas Hidup adalah penilaian individu terhadap posisi mereka di dalam 

kehidupan, dalam konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup 

dalam kaitannya dengan tujuan individu, harapan, standar serta apa yang 

menjadi perhatian individu. 
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2.17 Konsep Operasional 

Tabel 2.2: Konsep Operasional Penelitian “Efektivitas Tujuan Pelaksanaan 
Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan 
Kualitas Hidup Masyarakat pada Kelurahan Pulau Kecamatan 
Bangkinang Kabupaten Kampar” 

 
Konsep 

Operasional 
Indikator Sub-Indikator 

Efektivitas 
Tujuan 
Pelaksanaan 
Program 
Keluarga 
Harapan (PKH) 
dalam 
Meningkatkan 
Kualitas Hidup 
Masyarakat 
pada Kelurahan 
Pulau 
Kecamatan 
Bangkinang 
Kabupaten 
Kampar 
 

1. Kesehatan 
 
 
 
 
 
 
2. Pendidikan 

 
 
 
 

 
3. Kondisi 

Ekonomi 

1. Pemeliharaan kesehatan ibu 
hamil/menyusui. 

2. Angka kematian ibu (AKI). 
3. Angka kematian bayi (AKB). 
4. Pemberian asupan gizi pada anak 

dibawah usia enam tahun. 
 
1. Pengurangan resiko anak putus sekolah. 
2. Pengurangan pekerja anak dibawah 

umur. 
3. Peningkatkan partisipasi anak dalam 

bersekolah. 
 
1. Pendapatan. 
2. Pemenuhan kebutuhan ekonomi. 
3. Peningkatan ekonomi dengan usaha 

bersama. 
 

Sumber: Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Tahun 2016 
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2.18 Kerangka Pemikiran  

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan 

Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus 

Kelurahan Pulau) 

Kesehatan Pendidikan Kondisi Ekonomi 

-Pemeliharaan 

kesehatanibu 

hamil/menyusui. 

-Angka kematian ibu 

(AKI). 

-Angka kematian bayi 

(AKB). 

-Pemberian asupan 

gizi pada anak 

dibawah usia enam 

tahun 

-Pengurangan resiko 

anak putus sekolah. 

-Pengurangan pekerja 

anak dibawah umur. 

-Peningkatkan 

partisipasi anak dalam 

bersekolah. 

 

-Pendapatan. 

-Pemenuhan kebutuhan 

ekonomi. 

-Peningkatan ekonomi 

dengan usaha bersama. 

 

Efektivitas Tujuan Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan 

Kualitas Hidup Masyarakat. 


