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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori  

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan 

bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, 

gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu 

dengan yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.
10

 Ada 

beberapa teori yang menjadi acuan  terhadap permasalahan yang ada yaitu: 

1. Efektivitas 

a. Pengertian Efektivitas 

Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat 

membawa hasil. Kata efektif berasal dari Bahasa ingris effective artinya 

berhasil, sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.
11

 Menurut kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah daya guna, keaktifan, 

serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang 

melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.  

Robbins mendefinisikan efektivitas sebagai suatu yang 

menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan organisasi di dalam 

mencapai tujuan yang telah di tatapkan sebelumnya.   

Schein dalam bukunya Organizational Psychology mengemukakan 

bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, 

menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi tertentu 

yang dimilikinya.
12

 

Menurut Abdurahmat efektivitas adalah sebagai pemanfaatan 

sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar di 

tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada 

waktunya.
13
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Efektivitas menurut Martani dan Lubis merupakan unsur pokok 

aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. 

Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan 

atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. 

Sedermayanti mendefenisikan efektivitas sebagai suatu ukuran 

yang memberikan gambaran seberapa jauh target akan dicapai. 
14

 

Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses 

kegiatan. 

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih 

tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau menentukan pilihan dari 

beberapa pilihan lainya. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai 

penggukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 

Efektivitas merupakan suatu fenomena  yang mengandung banyak segi, 

sehingga sedikit sekali yang dapat memaksimalkan efektivitas. Efektivitas 

sebagai konsepsi yang bersifat elusive (sulit diraih). Sehingga efektivitas 

organisasi memiliki arti yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan 

yang dipakai. Keefektivitas merupakan derajat organisasi dalam mencapai 

tujuan dan kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang 

dirumuskan. Selain itu, efektivitas juga sebagai konsep kausal secara 

esensial, hubungan maksud hingga tujuan serupa dengan hubungan sebab 

akibat. Komponen utama yang harus diperhatikan dalam studi tentang 

efektivitas organisasi atau suatu kebijakan yaitu cakupan pengaruh, 

kesempatan, dan mekanisme mendorong kearah pendapaian tujuan.
15

 

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. 

Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai 
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sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat 

menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. 

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, maka dapat 

penulis simpulkan, bahwa efektivitas merupakan sebagai proses 

pemanfaatan sumber daya yang ada, sarana dan prasarana yang telah 

ditetapkan sebelumnya yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauhmana tingkat 

efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam Pemberdayakan 

Masyarakat Miskin di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar. Dimana efektivitas menjadi salah satu dimensi tujuan organisasi 

yang berfokus pada sasaran dan target sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai. 

b. Ukuran efektivitas 

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumya merupakan sebuah 

pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang 

telah direncanakan. 

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara 

rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. 

Namun, jika pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga 

menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.  

Dalam buku sedarmayanti ukuran efektivitas untuk suatu proses 

program organisasi atau lembaga maupun dalam kebijakan maka dapat 

dilihat dari beberapa indikator berikut ini:
16

 

1. Input/masukan 

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi 

untuk dapat terjadinya output, contohnya sumber daya (man, money, 

method, material, dan machine). Input adalah sessuatu yang akan 

diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan 
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yang berpengaruh pada hasil dan merupakan bagian awal dari sesuatu 

yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana dan ketentuan yang telah 

di tetapkan dan berpengaruh pada hasil akhir.   

2. Proses 

Proses adalah bagaimana mengelola dan mengatur input 

sebagai fungsi objek organisasi sehinga menghasilkan output yang 

bagus. Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperhatikan proses  

yang mempunyai mutu atau kualitas karena dapat berpengaruh pada 

hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses mengambarkan 

bagaimana proses pengembangan  suatu hal yang dapat berpengaruh 

pada hasil. Proses merupakan unsur yang memiliki peran penting 

dalam mengelolah input agar meghasilkan output yang bermanfaat 

bagi masyarakat. 

3. Hasil (output) 

Hasil dari sebuah input dan proses adalah output. Output adalah 

implementasi (hasil) dari pada proses, contohnya acara terlaksana 

dengan baik, peserta puas. Dan hasil dari sebuah input dan proses 

adalah output. Hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan 

antara masukan (input) atau keluaran (output), hasil dapat dilihat dari 

produk yang dihasilkan dan jasa yang dihasilkan berupa pelayanan 

yang diberikan oleh instansi terkait. 

4. Produktivitas  

Produktivitas adalah suatu ukuran atas penggunaan sumber 

daya dalam organisasi yang biasanya dinyatakan sebagai rasio dari 

keluaran yang dicapai dengan sumber daya yang dicapai.  

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas merupaka ukuran yang menunjukan 

seberapa jauh program atau kegiatan untuk mencapai hasil dan manfaat 

yang diharapkan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Tercapainya tujuan adalah efektif sebab mempunyai efek atau 

pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.  
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2. Program Keluarga Harapan (PKH) 

a. Program Keluarga Harapan (PKH ) Bantuan Dana Tunai 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas 

Kementerian dan Lembaga, karena aktor utamanya adalah dari Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen 

Kesehatan, Departemen, Pendidikan Nasional, Departemen Agama 

Departemen Komunikasi dan lnformatika, dan Badan Pusat Statistik. 

Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga 

ahli PKH dan konsultan World Bank. PKH dirancang untuk membantu 

penduduk miskin kluster pertama yaitu Bantuan dan Perlindungan Sosial 

Kelompok Sasaran, yaitu berupa bantuan tunai bersyarat. Dengan PKH 

diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin penerima bantuan (selanjutnya 

disebut RTSM) memiliki akses yang baik untuk memanfaatkan pelayanan 

sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk 

menghilangkan kesenjangan sosial, ketidak berdayaan dan keterangisan 

sosial yang selama ini melekat pada warga miskin.  

Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dana tunai merupakan 

progam pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) 

yang telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.  

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan 

Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau dikenal dengan Program 

Keluarga Harapan (PKH). PKH bantuan dana tunai bukan merupakan 

lanjutan program Subsidi Langsung Tunai yang sudah berlangsung selama 

ini dalam rangka membantu RTM mempertahankan daya beli pada saat 

pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH bantuan dana tunai 

lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial 

kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai 

kemiskinan yang terjadi selama ini. PKH bantuan dana tunai merupakan 

program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam klaster I 

strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang berkaitan dengan 
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pendidikan, kesehatan dan pemenuhan dasar bagi lansia dan penyandang 

disabilitas berat. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan 

Pembangunan Millenium. Lima kompenen tujuan Millenium Development 

Goals (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan 

penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, 

pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian 

ibu melahirkan. 

Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dana tunai adalah 

Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga penerima 

manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. 

Sebagai upaya percepatan penaggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 

pemerintahan Indonesia telah melaksanakan PKH. Program perlindungan 

sosial yang juga di kenal di dunia internasional dengan istilah conditional 

cash transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi 

kemiskinan yang dihadapi negara-negara tersebut, terutama masalah 

kemiskinan kronis. 

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH bantuan 

dana tunai membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak 

untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (Faskes) dan 

Fasilitas pendidikan (Fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat 

PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan 

lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesui 

dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. 

Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program pemberian uang 

tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM berdasarkan 

persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan 

kewajibannya. Program Keluarga harapan (PKH) bantuan dana tunai  

difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat miskin 

melalui pemberdayaan masyarakat kaum ibu, dan mendorong agar 

anaknya tetap bersekolah sesuai dengan data yang ditetapkan oleh BPS 

sebagai target peserta. Program Keluarga Harapan (PKH) lebih kepada 
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memotong rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusianya. 

Melalui PKH bantuan dana tunai, KPM didorang untuk memiliki 

akses dan manfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan 

pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan 

sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara 

berkelanjutan. PKH di arahakn untuk menjadi tulang punggung 

penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sosial nasional.
17

 

Berdasarkan data dari Kementrian Sosial, Sasaran PKH bantuan 

dana tunai merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam 

data terpadu program penanganan fakir miskin yang memilki komponen 

kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai 

dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI 

atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau 

sederajat, dan anak usia enam samapi 21 tahun yang belum menyelesaikan 

wajid belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen 

kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut uisa yang diutamakan mulai dari 

70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas 

berat. 

Penyaluran bantuan sosial PKH diberikan kepada KPM yang telah 

ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Penyaluran bantuan 

dana tunai diberikan empat tahap dalam satu tahun.
18

 

b. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) 

Terdapat beberapa landasan hukum tentang pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan (PKH) antara lain sebagai berikut: 

1. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan sosial 

Nasional. 

2. UU nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 
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3. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang  Penanganan Fakir 

Miskin. 

4. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangi Kemiskinan. 

5. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang 

berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan 

Program Keluarga harapan (PKH). 

6. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Korupsi poin lampiran ke  46 tentang Pelaksanaan Transparansi 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan 

(PKH). 

7. Keputusan mentri sosial RI No 53 / HUK / 2003 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja BBPPKS. 

8. Keputusan Menteri sosial RI No 29 tahun 2003 tentang Pendidikan dan 

Pelayanan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial. 

9. Keputusan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku 

Ketua tTm Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No : 31 / KEP 

/MENKO / -KESRA / 2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga 

Harapan (PKH) tanggal 21 september 2007. 

10. Keputusan menteri sosial RI No. 02A/HUK/2008 tentang Tim 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2008 tanggal 08 

januari 2008. 

11. Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Teknis Program 

Keluarga Harapan (PKH) provinsi/TKPKD. 

12. Keputusan Bupati /Walikota tentang Tim Koordinasi Teknis Program 

Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD. 

13. Surat Keputusan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga 

Harapan (PKH).
19
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c. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Dana Tunai 

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) bantuan dana 

tunai adalah Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata 

rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta 

merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan 

kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM. Tujuan khusus PKH 

meliputi hal yaitu:
20

 

1. Meningkatkan status sosial ekonomi RTM.  

2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak 

balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar.  

3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

khususnya bagi anak-anak RTM . 

4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM 

5. Menciptakan Perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima 

manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial. 

6. Mengurangi beban pengeluaran dan meningatkan pendapatan keluarga 

miskin. 

d. Hak dan Kewajiban Peserta PKH Bantuan Dana Tunai 

Agar dapat 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. 

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta PKH adalah sebagai 

berikut:
21

 

1. Kesehatan  

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang 

sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah 

ini: 
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Anak usia 0-6 tahun: 

a. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya 

sebanyak 3 kali.  

b. Anak usia 0–11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, 

Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara 

rutin setiap bulan. 

c. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal 

sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan 

Agustus. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi 

tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. 

d. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 

bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti 

program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood 

Education) apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas 

PAUD. 

Ibu Hamil dan Ibu Nifas:  

a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan 

kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 

sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 

4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan 

suplemen tablet Fe. 

b. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas 

kesehatan.  

c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatan dan 

mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 (tiga) kali 

pada minggu I, IV dan VI. 

2. Pendidikan  

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan 

dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% 

dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung, 

dengan beberapa catatan seperti di bawah ini:  
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a. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun yang 

sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang 

bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.  

b. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak Peserta PKH tersebut 

harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ 

Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Paket A atau SMP/MTs Terbuka) 

c. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan 

anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan. 

d. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan 

untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.  

e. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) atau 

telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka 

data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas 

Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota 

untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak. 

f. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak 

Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang 

cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan 

disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat 

Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial 

Anak. 

3. Lansia 70 Tahun Keatas  

a. Pemerikasaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang dapat 

dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjingi puskesmas 

santun lanjut usia (jika tersedia)  

b. Mengikuti kegiatan sosial (day care) 
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4. Penyandang Disabilitas Berat  

a. Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan 

b. Pemerikasaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan 

melalui kunjungan rumah (home care). 

Bila persyaratan di atas kesehatan, pendidikan, pemenuhan 

kebutuhan pokok lansia dan penyandang disabilitas berat dapat 

dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan 

memperoleh bantuan secara teratur dan memiliki hak-hak sebagai 

anggota, hak-hak peserta PKH adalah sebagai berikut:  

1. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarannya disesuaikan 

dengan ketentuan program.  

2. Mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi 

seluruh anggota keluarga.  

3. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas 

dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.  

4. Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan 

kesehatan sesuai kebutuhan.
22

 

c. Besaran Bantuan Dana Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) 

Besaran bantuan PKH pada setiap kompenen berbeda. Besaran 

bantuan untuk setiap RTM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang 

disajikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Besaran Bantuan Penerima Bantuan 

 Dana Tunai  PKH
23

 

No Komponen Bantuan Indeks Bantuan (Rp) 

1. Bantuan ibu hamil/menyusui Rp. 1.200.000 

2. Bantuan anak usia dibawah 6 tahun Rp. 1.200.000 

3. Bantuan peserta pendidikan setara SD/ 

Sederajat 

Rp. 450.000 

4. Bantuan peserta pendidikan setara SMP/ 

Sederajat 

Rp. 750.000 

5. Bantuan peserta pendidikan setara SMA/ 

Sederaja 

Rp. 1.000.000 

6. Bantuan penyandang disabilitas berat Rp. 3.100.000 

7. Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas Rp. 1.900.000 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran bantuan setiap 

komponen berbeda-beda. Apabila besar bantuan yang diterima RTM 

melebihi batas maksimum/dalam satu kelurga memiliki lebih dari 4 

komponen penerima bantuan (bantuan minimum per RTM Rp. 600.000, 

bantuan maksimum per RTM Rp. 2.200.000) maka bantuan yang 

diberikan adalah komponen yang menerima bantuan dengan nominal 

paling besar.  

Pembayaran bantuan dilakukan dalam dua sampai empat tahap 

dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan Maret–

Juni– September–November. Hal ini merupakan ketentuan dari 

pemerintah pusat. Jadwal pembayaran di masing-masing kecamatan yang 

diputuskan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) 

Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Lembaga Pembayaran. 

Pembayaran pertama untuk peserta baru tidak diperlukan verifikasi 

kepatuhan Peserta PKH. 

Dana Bantuan Tunai langsung dibayarkan kepada Peserta PKH 

melalui rekening bank/wesel/giro online (GOL) Pengurus Peserta PKH 

pada Lembaga Pembayar dan diambil langsung oleh Peserta PKH. Pada 

saat pembayaran pendamping wajib memastikan kesesuaian antara Kartu 

Peserta PKH dengan Kartu Identitas (KTP) serta mengumpulkan bukti 

pembayaran (RS2B atau slip penarikan). Agar RTM bisa menerima 

haknya maka setiap RTM wajib menjalankan kewajibannya selaku 

peserta PKH. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam tiga 

bulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan 

rincian sebagai berikut:  

1. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, 

maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,-  

2. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, 

maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,-  

3. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam tiga bulan, 

maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 150,000,-  
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4. Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan 

berturut-turut, 

5. maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode pembayaran.  

6. Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh 

anggota keluarga penerima bantuan PKH.
24

 

3. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata „power‟ (kekuatan atau keberdayaan). 

Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 

mengenai kekuatan
25

. Pemberdayaan berarti sebagai upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) atau penguatan kepada masyarakat. 

pemberdayaan adalah proses peningkatan kemampuan seseorang baik 

dalam arti pengetahuan, keterampilan, maupun sikap agar dapat 

memahami dan mengontrol kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik 

sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. 

Menurut Djohani, pemberdayaan adalah suatu proses untuk 

memberikan daya/kekuatan (power) kepada pihak yang lemah (powerless) 

dan mengurangi kekuatan (disempowered) kepada pihak yang terlalu 

berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. 

Menurut Persons, pemebrdayaan menekankan bahwa orang 

memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain menjadi 

perhatiannya. 

Menurut Ife, pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat 

berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk 

meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan 
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mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam 

komunikasi masyarakat itu sendiri. 

Menurut Slamet, menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah 

bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan 

memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung 

makna: berdaya, paham, termotivasi, berenergi, mampu bekerjasama, tahu 

sebagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil 

resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak 

sesuai inisiatif.
26

   

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang  

tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan  kata lain pemberdayaan adalah memampukan 

dan memandirikan masyarakat. 

Subejo dan Narima, mengartikan proses pemeberdayaan 

masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi 

masyarakat local dalam merencanakan, memutuskan, mengelolah 

sumberdaya local yang dimiliki melalui collective action dan networking 

sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian 

secara ekonomi, ekologi, dan sosial. 

Menurut Sumodiningrat, keberdayaan masyarakat  sebagai 

kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam 

membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.
27

 

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat 

terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan 

kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan 

kesejahteraannya secara mandiri. Dalam pemberdayaan masyarakat, 

masyarakatlah yang menjadi actor dan penentu pembangunan. Dalam 
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kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program 

pembangunan local, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program 

nasional. Disini, masyarakat memfasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, 

masalah dan peluang pembangunan dan peri kehiudpan mereka sendiri. 

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada tingkat penentu 

kebijakan akan meningkatkan efektivitas atau efisiensi penggunaan 

sumberdaya pembangunan yang semakin terbatas. Hal ini akan 

meningkatkan kesesuian program pembangunan dengan kenyataan 

setempat dan memperkuat keberlanjutan program karena masyarakat 

mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.
28

 

Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan dalam 

masyarakat disamping modal alam, teknologi, kelembagaan, modal 

manusia menjadi modal yang sangat penting. Modal manusia atau sumber 

daya manusia adalah unsur modal seperti rasa saling percaya sesama 

anggota masyarakat, empati sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama. Oleh 

karena itu diperlukan penguatan terhadap sumber daya manusia. Saat ini di 

Indonesia telah berjalan suatu program pemberdayaan masyarakat sebagai 

pelengkap adanya pemberdayaan masyarakat. 
29

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis 

menyimpulkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri dengan 

keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengatasi masalah-

masalah mereka sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai 

kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat. 

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan adalah kondisi dimana mereka memiliki kesamaan 

hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan 

yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek 

kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan 
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dari berbagi pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya 

masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan 

masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat 

yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan 

kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari 

pembagunan.
30

 

Sedangkan menurut Suharto, tujuan dari pemberdayaan masyarakat 

menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah 

perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak berdaya 

menjadi berdaya dan memperkuat kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas kehidupannya.
31

 

Secara umum dapat ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa 

pemberdayaan masyarakat yaitu membuat masyarakat berdaya dan 

mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam 

kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan 

yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya 

yang diperlukan.  

c. Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan 

kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun 

fisiknya dalan kelompok tesebut.
32

 

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia 

mengemukakan kemiskinan sebagai keadaan di mana terjadi kekurangan 
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hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat 

tinggal, air minum, kesehatan dan pendidikan, hal ini berhubungan erat 

dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses 

terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah 

kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga 

negara.  

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan individu dalam 

memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Menurut Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada 

garis nilai standar kebutuhan minimum , baik untuk makanan dan non 

makanan yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Garis 

kemiskinan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk 

dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per 

hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, 

kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.
33

 

Menurut Brendley kemiskinan merupakan ketidaksanggupan untuk 

mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuatkan oleh Salim 

yang mengatakan bahwa kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai 

kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok. 

Adapun Lavitan mendefenisikan kemiskinan sebagai kekurangan-

kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk capai 

standar hidup yang layak.
34

 

Menurut SMERU, secara luas kemiskinan meliputi kekurangan 

atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan 

kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
35

 

Menurut Sunartiningsih, Kemiskinan merupakan salah satu 

dampak negatif dari pembangunan. Permasalahan kemiskinan yang 
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cukup kompleks membutuhkan perubahan semua pihak secara bersama 

dan terkoordinasi. Secara umum, kemiskinan adalah suatu kondisi 

dimana tingkat pendapatan seseorang atau kelompok masyarakat tidak 

cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.  

Menurut Yasa, Banyak faktor yang berperan menjadi penyebab 

kemiskinan, diantaranya adalah : 1) Ketidakberuntungan (disadvantages) 

yang melekat pada keluarga miskin, 2) keterbatasan kepemilikan aset 

(poor), 3) kelemahan kondisi fisik (physically weak), 4) keterisolasian 

(isolation), 5) kerentaan (vulnerable), dan 6) ketidakberdayaan 

(powerless) adalah berbagai penyebab mengapa keluarga miskin selalu 

kekurangan dalam memenuhi dasar hidup, seperti pangan, sandang, 

papan, kesehatan, dan pendidikan layak untuk anak-anaknya. Kondisi 

kemiskinan juga menjadi diperparah karena kewajiban sosial yang 

ditanggung keluarga miskin, seperti kewajiban menyumbang. Situasi 

yang seperti ini menyebabkan berbagai program penanggulangan 

kemiskinan dan pembangunan pedesaan menghadapi hambatan dalam 

pelaksanaannya. 

Menurut Sudjana, Strategi dalam pengentasan kemiskinan banyak 

ditawarkan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, seperti penyediaan 

lapangan pekerjaan dan program kecakapan vokasional bagi masyarakat. 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak lepas dari konteks 

pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat mengandung arti 

sebagai usaha sadar, sistematis, dan terarah yang diselenggarakan oleh, 

untuk dan dalam masyarakat yang bertujuan mengubah taraf kehidupan 

mereka sendiri ke arah yang lebih baik. 
36

 

Menurut Silkhondze dalam Karsidi, orientasi pemberdayaan 

masyarakat miskin haruslah membantu masyarakat agar mampu 

mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan 

secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada 
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kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik 

dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Peran petugas 

pemberdayaan masyarakat sebagai outsider people dapat dibedakan 

menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran 

penyampaian informasi.  

Untuk mengatasi kemiskinan salah satu pendekatan yang sering 

digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat 

harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. 

Konsep ini menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat miskin 

tidak selalu dipandang rendah karena mereka juga bisa diberdayakan. 

Pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi 

masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, program pemerintah dapat 

sebagai penyembuh atau pemecah masalah kemiskinan secara langsung 

kepada masyarakat. 

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis dapat disimpulkan 

bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses 

terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. 

d. Indikator-indikator Masyarakat Miskin 

Masyarakat miskin  pada dasarnya terdiri darikeluarga yang 

tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya adalah relative rendah. 

Berdasarkan indikator yang digunakan oleh BPS, rendahnya tingkat 

penghasilan dan pendapatan ekonomi masyarakat atau yang disebut 

masyarakat miskin tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu 

sebagai berikut:
37

 

1. Rendahnya pendapatan per kapita 

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata 

pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. 
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Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari 

besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk 

kurun waktu 1 tahun. Indikator pendapatan per kapita menerangkan 

terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu 

indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin. 

2. Rendahnya pendidikan 

Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi 

kebutuhan pokok yakni, sandang, pangan dan papan. Rendahnya 

pendidikan juga termasuk dari indikator kemiskinan. Dampak  yang 

ditimbulkan dari kemiskinan antaranya anak-anak akan putus sekolah 

dan tingkat kriminalitas akan meningkat. 

3. Keadaan kesehatan yang buruk 

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan 

adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan 

masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/ 

memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan 

untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang 

ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang 

memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko 

terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang 

penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga 

memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan 

resiko kematian yang tinggi. 

4. Rumah yang tidak permanen 

5. Sempitnya luas tanah yang ditempati 

6. Lingkungan keluarga yang tidak sehat 

7. Fasilitas air minum 

8. Fasilitas jembatan /WC  
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B. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa kajian 

terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Najidah pada program S1 di 

Universitas Di Ponegoro yang judul skripsi: “Efektivitas Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang 

Kota Semarang”.
38

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Septi Sonata pada program study 

S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan tahun 

2013 dengan judul skripsi: “Efektivitas Program Raskin Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar”.
39

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Rahmawati, Bagus Kisworo di 

Universitas Negeri Semarang lulusan tahun 2017 yang berjudul: Peran 

Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat miskin melalui Program 

Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang”.
40

 

Dari ketiga penelitian diatas, penelitian yang dilakukan oleh Nurul 

Najidah adalah hanya melihat bagaimana efektivitas program keluarga 

harapan (PKH). Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah sejauhmana 

tingkat efektivitas program keluarga harapan (PKH) bantuan dana tunai dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin.  

Penelitian yang dilakukan oleh wahyu Septi Sonata adalah melihat 

sejauhmana tingkat eefektivitas program raskin dalam pemberdayaan 

masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ialah sejauhmana 

tingkat efektivitas program keluarga harapan (PKH) bantuan dana tunai dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin. 
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Dan penelitian yang dilakukan oleh Evi Rahmawati adalah 

menganalisis bagaimana peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui program keluarga harapan. Sedangkan penelitian yang penulis 

lakukan terfokus melihat sejaumana tingkat efektif program keluarga harapan 

(PKH) bantuan dana tunia dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 

 

C. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1. Defenisi Konsepsional 

Definisi konseptual adalah penarikan batasan yang menjelaskan 

suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. Definisi konsep bertujuan 

untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara sadar 

mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta 

menghindari salah pengertian yang dapat menghamburkan tujuan 

penelitian.
41

 

2. Defenisi Operasional 

Definisi operasional adalah langkah lanjutan dari perumusan 

definisi konsep. Perumusan operasional ditujukan dalam upaya 

transformasi konsep dalam dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian 

dapat diobservasi. Operasional konsep berarti menjadikan konsep yang 

semula bersifat statis menjadi dinamis.
42

 

Variabel: Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH Dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan  Efektivitas Bantuan Dana Tunai Program PKH sebagai 

proses. Dengan indikator sebagai berikut: 

a. Bantuan dana tunai program PKH tepat sasaran dan waktu 

pencairannya. 

b. Bantuan dana tunai program PKH Menciptakan perubahan perilaku. 

c. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. 
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d. Meningatkan pendapatan keluarga miskin. 

e. Meningkatkan sumber daya masyarakat. 

f. Keadaan peningkatan status ekonomi masyarakat 

g. Tingkat partisipasti dalam kegiatan sosial 

 

 

  


