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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R Dye (Wahab, 2008: 14) kebijakan publik adalah segala 

sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang 

membuat kehidupan bersama tampil berbeda. Ia juga berpandangan bahwa semua 

definisi kebijakan pada akhirnya bermuara pada hal yang sama, yaitu 

pendeskripsian dan penjelasan mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat tindakan 

pemerintah. Definisi lainnya dinyatakan oleh Carl I Fredrick (Riant Nugroho, 2009: 

83), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, 

kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan 

peluang yang ada, kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk 

memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam mencapai 

tujuan. 

Masih dari sumber yang sama (Riant Nugroho, 2009: 83) Riant Nugroho 

berpendapat, kebijakan publik adalah yang dibuat oleh negara, khususnya 

pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang 

bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada 

masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada 

masyarakat yang dicita-citakan. 

Adapun Young dan Quinn (Edi Suharto, 2012: 44), memahami kebijakan 

publik dengan dilihat konsep kunci sebagai berikut:  
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a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah 

tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh pemerintah yang 

memiliki kewenangan hukum, politis, finansial untuk melakukannya.  

b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan 

publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkret yang 

berkembang di masyarakat.  

c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari 

beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai 

tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.  

d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk 

memecahkan masalah sosial namun kebijakan publik juga dirumuskan 

berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat terselesaikan 

oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 

memerlukan tindakan tertentu.   

e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor 

yang berisi sebuah justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana 

tindakan yang telah dirumuskan.  

Edwards dan Ira Sharkansky (Irfan Islamy, 2003: 18) kemudian mengatakan 

bahwa kebijaksanaan negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan 

perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah 
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ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan 

pemerintah. 

Dari beberapa definisi tentang kebijakan publik di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan menitik beratkan pada masalah publik (umum) 

dan problem-problemny yaitu berupa keputusan-keputusan yang mengandung 

berbagai pilihan untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang dibuat untuk mencapai 

hasil-hasil tertentu, yakni mensejahterakan masyarakat. 

Jadi idealnya suatu kebijakan publik adalah 1) kebijakan publik untuk 

dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan sekedar dalam pernyataan, 2) kebijakan 

publik dilkasanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan 

publik itu sendiri. 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Dalam rangkaian proses kebijankan publik, terdapat beberapa tahapan yang 

saling terkait satu dengan yang lainnya. Sebagaimana Thomas R. Dye (Riant 

Nugroho, 2009: 386) mengemukakan proses kebijakan antara lain: 

Gambar 2.1 Proses Kebijakan 

 

 Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial, karena 

tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi 
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perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan/ formulasi kebijakan dengan 

mendasari pada masalah publik yang terjadi. 

 Menurut pendapat beberapa ahli yang dikutip dalam buku (Harbani 

Pasolong, 2008) Implementasi Kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo 

Supardo yaitu proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. 

Selanjutnya pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Gordon, 

Implementasi Kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada 

realisasi program. 

 Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai 

sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan 

diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai 

tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk 

transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan menjadi pola-

pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana 

diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya.  Hakikat utama 

implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah 

kebijakan diputuskan. 

 Dalam arti seluas-luasnya, implementasi merupakan bentuk 

pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan 

berdasarkan perundang-undangan dan menjadi kesepakatan bersama, dalam 

tahapan ini pengoperasionalisasian atau penyelenggaraannya tentu saja melibatkan 

seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada, baik sektor swasta maupun 
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publik secara kelompok maupun individual (Solichin Abdul Wahab, 2012: 153), 

Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan 

atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target 

serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang memengaruhi tindakan para stake 

holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan 

dampak baik dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan. 

 Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa 

indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret 

semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya 

berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; 

manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak atau impact baik yang 

diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu 

maupun kelompok. 

 Implementasi kebijakan yang telah dilakukan melalui tahap rekomendasi 

merupakan prosedur yang relatif komplek, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa 

kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi 

kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek diantaranya pertimbangan para 

pembuat kebijakan, komitmen dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, 

dan prilaku sasaran. 

 George Edward III (1980) dalam Model Implementasi Kebijakan Edward 

(Riant Nugroho, 2009: 512) mengemukakan ada empat isu pokok yang harus 
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diperhatikan agar Implementasi Kebijakan dalam pelaksanaanya menjadi efektif 

dan maksimal, antara lain: 

1. Komunikasi (communication), yakni berkenaan dengan bagaimana 

kebijakan dikomunikasikan kepada publik sebagai sasaran kebijakan, 

sikap tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur 

organisasi pelaksana kebijakan. 

2. Sumber Daya (Resources), berkenaan dengan ketersediaan sumber 

daya pendukung, khususnya sumber daya manusia,  yaitu menyangkut 

dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out 

kebijakan secara efektif. 

3. Disposisi (Disposition or attitudes), berkenaan dengan kesediaan yang 

mendukung dari para implementor untuk carry out kebijakan publik 

tersebut. 

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic structures), berkenaan dengan 

kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara 

impelementasi kebijakan publik untuk mencegah terjadinya 

bureaucratic fragmantation yang menjadikan proses Implementasi 

menjadi tidak maksimal. Inefektivitas ini sering terjadi dikarenakan 

kurangnya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi 

terlibat. 

Kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan publik yang mendorong 

semua warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, bukan 

semakin menjerumuskan pada pola ketergantungan. Implementasi kebijakan pada 
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prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Dalam 

mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui 

formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Dengan demikian, 

kebijakan publik yang umumnya masih abstrak berupa pernyataan-pernyataan 

umum berisikan tujuan, sasaran, dan berbagai macam sarana akan lebih 

diterjemahkan dalam program-program yang lebih operasional yang dimaksudkan 

mewujudkan tujuan ataupun sasaran dalam kebijakan tersebut (Solichin Abdul 

Wahab, 2012). 

2.3 Faktor Keberhasilan dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan 

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan 

administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan 

menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut 

jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung ataupun tidak 

langsung dapat mempengaruhi perilaku semu pihak yang terlibat dan pada akhirnya 

berpengaruh terhadap dampak negatif ataupun positif dari output yang dihasilkan. 

Oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan 

diperlukan kesamaan pandangan atas tujuan ynag hendak dicapai dan komitmen 

semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya. Keberhasilan 

implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara 

pelaksanaan kebijakan dengan desain atau tujuan serta sasaran kebijakan yang telah 

ditetapkan sehingga mampu menghasilkan dampak positif bagi pemecahan masalah 

yang dihadapi. 
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Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi 

kebijakan adalah semakin tinggi derajat keseuaiannya, maka akan semakin tinggi 

pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan 

output sesuai dengan tujuan yang telah digariskan. 

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi 

berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan 

yang dikutip dalam buku (Riant Nugroho, 2009). Menurut Van Meter dan Van Horn 

(1975), merumuskan secara sederhana bahwa proses implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh beberapa variabel, variabel yang dimaksud adalah: 

1. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antar organisasi. 

2. Karakteristik agen pelaksana/implementor. 

3. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 

4. Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor (Riant Nugroho, 

2009: 503). 

Selanjutnya Grindle (1980) berpendapat, pada prinsipnya ada “empat 

tepat” yang harus dipenuhi dalam keefektifan implementasi kebijakan atau 

program, yaitu tepat secara kebijakan, tepat secara pelaksanaan, tepat target, dan 

tepat lingkungan. Secara rinci empat variabelnya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tepat kebijakan, dapat ditinjau dari apakah kebijakan yang ada telah 

bermuatan hal-hal untuk memecahkan masalah, apakah kebijakan 

sudah dirumuskan sesuai karakter masalah yang akan dipecahkan, dan 

dibuat oleh lembaga yang mempunyai wewenang terhadap masalah 

yang akan dipecahkan.  
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2. Tepat pelaksana, yaitu aktor yang terlibat tidaklah hanya pemerintah 

melainkan kerjasama antara masyarakat dan swasta. 

3. Tepat target, bukan hanya sekedar tepat secara sasaran namun yang 

hendak dijelaskan adalah apakah target sesuai dengan yang 

direncanakan dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain. 

Kedua, kesiapan target secara fisik dan psikologis, dan apakah 

kebijakan ini bersifat baru atau memperbaharui kebijakan 

sebelumnya. 

4. Tepat lingkungan adalah ada dua lingkungan yang paling 

menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal 

kebijakan. Lingkungan kebijakan adalah interaksi diantara lembaga 

perumus kebijakan dan pelaksana dengan lembaga lain yang terkait 

(Riant Nugroho, 2009: 510). 

Menurut Grindle, kebijakan menyangkut banyak kepentingan yang saling 

berbeda lebih sulit diimplementasikan sehingga konten kebijakan harus 

diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan, dan konteks kebijakan 

mempengaruhi proses implementasinya. 
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Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle (1980) dalam 

(Riant Nugroho ,2009 : 513) 

 

Yang dimaksud dengan konten bahwa kebijakan yang akan diambil 

menurut Grindel (1980) dipengaruhi oleh:  

a. Kepentingan yang dipengaruhi, bahwa setiap kebijakan yang akan 

diambil akan mempertimbangkan dampak terhadap aktivitas politik 

yang distimulasi oleh proses pengambilan keputusan.  

b. Tipe manfaat, bahwa program yang memberikan manfaat secara 

kolektif akan mendapatkan dukungan dalam implementasi dan 

sebaliknya.  

c. Derajat perubahan yang diharapkan, bahwa program yang ditetapkan 
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yang mengharapkan adanya perubahan yang mendasar di masyarakat 

dalam jangka panjang akan sulit untuk diimplementasikan.  

d. Letak pengambilan keputusan, bahwa setiap keputusan akan 

mempertimbangkan dimana keputusan tersebut akan diambil.  

e. Pelaksana program, bahwa keputusan yang dibuat dalam tahapan 

formulasi kebijakan akan mengindikasikan siapa yang akan ditugaskan 

untuk melaksanakan berbagai macam program, dan keputusan itu juga 

akan mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dicapai.  

f. Sumberdaya yang dilibatkan, bahwa setiap keputusan yang diambil 

akan berakibat pada pemenuhan sumberdaya yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan program yang telah ditetapkan (Riant Nugroho, 

2009: 510). 

Yang dimaksud dengan konteks adalah bahwa pelaksanaan implementasi 

kebijakan dipengaruhi oleh:  

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, bahwa 

mereka yang akan mengimplementasikan program mungkin akan 

mencakup partisipan tingkat pemerintahan pusat, dan pemerintah 

daerah, baik kalangan birokrat, pengusaha, maupun masyarakat 

umum.  

b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bahwa apa yang 

diimplementasikan mungkin merupakan hasil dari perhitungan politik 

kepentingan dan persaingan antar kelompok untuk mendapatkan 

sumberdaya yang terbatas.  



31 
 

c. Ketaatan dan daya tanggap, bahwa dalam upayanya untuk mencapai 

tujuan, birokrat berhadapan dengan dua masalah yang timbul dari 

interaksi antara lingkungan program dan administrasi program. 

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, George Edward III dalam Model 

Edward mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu 

mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (1) Faktor apa yang mendukung 

keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (2) Faktor apa yang menghambat 

keberhasilan implementasi kebijakan?. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut, 

dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses 

implementasi, yakni : 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

2.4 Kemiskinan Rumah Tangga  

Menurut Cahyat (2007) dalam jurnal (Sri Lindawati, 2011: 11) kemiskinan 

adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan 

untuk memenuhi kebutuah dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang 

memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secata berkesinambungan 

atau keluar dari kerentanan. Kebutuhan dasar yang tidak dapat dipenuhi tersebut 

meliputi kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, 

misalnya kebutuhan konsumsi individu (makan, perumahan, dan pakaian) maupun 

keperluan pelayanan sosial (air minum, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan).   
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Kemiskinan secara umum jika dilihat dari penyebabnya dapat 

dikategorikan menjadi kemiskinan kultural dan struktural. Kemiskinan kultural 

terjadi diakibatkan ketidakmampuan memanfaatkan potensi diri, menyiakan 

sumberdaya yang ada, dan menjauhkan diri dari kegiatan kemasyarakatan serta 

budaya kemiskinan melalui garis keturunan keluarga. Kemiskinan struktural 

sebagai akibat faktor eksternal yang memberikan tekanan hebat yang membuat 

seseorang atau kelompok menjadi tidak berdaya, misalnya akibat sistem dan 

struktur sosial dalam masyarakat. 

Disadari bahwa salah satu aspek penting untuk mendukung strategi 

penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan 

tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi 

instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya. 

Salah satu konsep perhitungan kemiskinan yang banyak diaplikasikan di negara 

termasuk Indonesia adalah konsep kebutuhan dasar yang dilakukan oleh BPS.  

Masih dalam sumber yang sama, Suhariyanto (2006) dalam jurnal (Sri 

Lindawati, 2011: 12-13) Untuk mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia, BPS 

selama ini menggunakan dua cara. Pertama, untuk mengestimasi jumlah dan 

persentase penduduk miskin BPS menggunakan Data Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (Susenas) dengan menggunakan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan 

dasar. Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang mempunya rata-rata 

pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan yang 

bersifat makro ini hanya menunjukkan jumlah agregat dan pesentase penduduk 

miskin, tetapi tidak menunjukan siapa si miskin dan dimana alamat mereka 
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sehingga kurang operasional di lapangan. Meskipun demikian, data ini sangat 

bermanfaat untuk mengevaluasi penambahan/pengurangan jumlah penduduk 

miskin dari waktu ke waktu. Selain itu, banyak informasi penting lainnya yang bisa 

digali dan sangat bermanfaat untuk program pengentasan kemiskinan. Kedua, 

dengan melakukan Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk (PSE) tahun 2011 yang 

kemudian digunakan untuk menentukan SDM penerima BLT yang memuat 

informasi nama kepala rumah tangga yang berhak menerima bantuan dan lokasi 

tempat tinggalnya. 

Dalam menentukan rumah tangga penerima PKH, BPS juga menggunakan 

data PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2011 yang 

diselenggarakan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan) dengan tim pelaksananya yaitu BPS Pusat yang menjadi basis datanya 

dijadikan bahan pendataan berikutnya yaitu Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan 

Pendidikan (SPDKP) pada tahun 2014 yang merupakan data awal PKH yang 

disesuaikan dengan kriteria penerima PKH, yaitu ibu hamil, ibu balita, dan ibu 

dengan anak usia SD dan SMP hingga munculah data yang disebut SPDKP untuk 

kepentingan PKH. Dalam pengukuran itu, BPS melakukan pendataan rumah tangga 

miskin dengan menggunakan 14 variabel kemiskinan dimana varibel ini memiliki 

hubungan sangat erat dengan kemampuan memenuhi kebutuhan kalori dan 

kebutuhan dasar non makanan (basic needs approach). 
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Tabel 2.1.  Karakteristik Rumah Tangga Miskin menurut BPS  

No  Variabel Kemiskinan  Karakteristik Kemiskinan  

1  Luas lantai bangunan tempat tinggal  Kurang dari 8 meter persegi per orang  

2  Jenis lantai bangunan tempat tinggal  Tanah/bambu/ kayu murahan  

3  
Jenis dinding bangunan tempat 

tinggal  

Bambu/ rumbai/ kayu kualitas rendah/ 

tembok tanpa plester  

4  Fasilitas tempat buang air besar  Tidak ada, menumpang rumah lain  

5  Sumber penerangan rumah tangga  Bukan listrik  

6  Sumber air minum  
Sumur, mata air tak terlindungi/ 

sungai/ air hujan  

7  Bahan bakar untuk memasak  Kayu bakar/arang/ minyak tanah  

8  
Konsumsi daging/ayam/susu/ per 

minggu  
Satu kali atau dua kali seminggu  

9  
Pembelian pakaian baru setiap 

anggota rumah tangga setiap tahun  
Tidak pernah membeli/ satu stel  

10  Frekuensi makan dalam sehari  Satu kali atau dua kali sehari  

11  
Kemampuan membayar untuk 

berobat ke puskesmas atau dokter  
Tidak mampu membayar  

12  
Lapangan pekerjaan utama kepala 

rumah tangga  

Petani dengan luas lahan kurang dari 

0.5 Ha/ buruh tani/ buruh bangunan/ 

pekerjaan lainnya dengan pendapatan 

rumah tangga di bawah Rp 

600.000,00 perbulan  

13  
Pendidikan tertinggi kepala rumah 

tangga  

Tidak sekolah/ tidak tamapt SD/ 

hanya tamatan SD  

14  
Pemilikan asset/ harta bergerak 

maupun tidak bergerak  

Tidak punya tabungan/barang. Rp 

500.000,00 seperti sepeda motor, 

emas, perhiasan, dan modal lainnya  

*Sumber : BPS Tahun 2005  

2.5 Konsep Penanggulangan Kemiskinan 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan, bahwa kemiskinan merupakan 

permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah 

penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam 

rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak 

melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan 
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kehidupan yang bermartabat. Keluarga miskin merupakan keadaan dimana 

ketidakmampun suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pakaian, 

makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Keluarga harapan adalah 

keluarga yang telah terputus dari rantai kemiskinan, memiliki pendidikan dan 

kesehatan yang baik. 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan bahwa Penanggulangan 

Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah 

yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha 

dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka 

meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat  untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta 

program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : 

1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 

2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin  

3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil  

4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan. 
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Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 

1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, 

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban 

hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin 

2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat 

dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

pemberdayaan masyarakat 

3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk 

memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala 

mikro dan kecil. 

Program Penanganan Masalah Kemiskinan terbagi menjadi tiga kategori: 

1. Kategori I yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. 

Termasuk dalam kategori I adalah Program Beras Miskin (Raskin), 

Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan 

Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa. 

2. Kategori II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). 

Termasuk dalam kategori II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM 

Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PPIP), PNPM 

Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). 
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3. Kategori III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil 

(UMK). Termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program 

Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

Selengkapnya dijelaskan dalam gambar berikut ini:  

Gambar 2.3 Skema Penanggulangan Kemiskinan 

 

2.6 Program Keluarga Harapan 

2.6.1 Latar Belakang Program Keluarga Harapan  

Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 

2007 dan diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, setidaknya 

hingga tahun 2015. Tahun 2007 merupakan tahap awal pengembangan program 

atau tahap uji coba. Tujuan uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang 

diperlukan dalam pelaksanaan PKH, seperti antara lain metode penentuan sasaran, 

verifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, dan pengaduan masyarakat.  

Pada tahun 2007 ini akan dilakukan uji coba di 7 provinsi dengan jumlah 

sasaran program sebanyak 500.000 RTSM. Ketujuh provinsi tersebut adalah 
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Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, 

dan Nusa Tenggara Timur. Apabila tahap uji coba ini berhasil, maka PKH akan 

dilaksanakan setidaknya sampai dengan tahun 2015. Hal ini sejalan dengan 

komitmen pencapaian Millenium Development Goals (MDGs), mengingat sebagian 

indikatornya juga diupayakan melalui PKH. Selama periode tersebut, target peserta 

secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencakup seluruh RTSM dengan anak 

usia pendidikan dasar dan ibu hamil/nifas.  

Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program 

penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di pusat maupun di daerah. 

Oleh sebab itu akan segera dibentuk Tim Pengendali PKH dalam TKPK agar terjadi 

koordinasi dan sinergi yang baik. 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. Guna menyukseskan program tersebut, maka dibantu oleh 

Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan World Bank. 

2.6.2 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang 

memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), jika 

mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH 



39 
 

adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya 

manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus 

sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs.   

a. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM.  

b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM.  

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

di bawah 6 tahun dari RTSM.  

d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

khususnya bagi RTSM.  

Tujuan utama PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan 

cara meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pada kelompok masyarakat 

sangat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban 

pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang dengan mensyaratkan 

keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, 

memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan 

memutus rantai kemiskinan antargenerasi. 

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun 

dan/atau ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan 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). Jadi, pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama 
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ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga sehingga orang yang 

harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di 

Kartu PKH.  

Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama 

mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta 

anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar; 

(2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur 

kesehatan PKH bagi anak; dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan 

diri dan janinnya ke fasilitats kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH 

bagi ibu hamil   

2.6.3 Fokus Program Keluarga Harapan  

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi 

fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH dalam 

hal kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, 

khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif 

untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan, dan 

bukan pengobatan). Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan 

gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang 

diperuntukkan bagi orang tidak mampu sehingga kartu PKH bisa digunakan sebagai 

alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut.  

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan 

angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka 
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pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH yang berusia 

7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus 

mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurangkurangnya 

85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain 

PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti 

program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya 

seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua 

dapat mengirim anak-anak ke sekolah.  

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah 

anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan, baik komponen 

kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini di kemudian hari bisa berubah 

sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi 

syarat yang ditentukan.  

Tabel 2.2 Jumlah Bantuan per RTSM per Tahun (Rp) menurut Pedoman 

Umum PKH, Tahun 2008  

Skenario Bantuan  Bantuan per RTSM per Tahun 

(Rp)  

Bantuan tetap  200.000,00  

Bantuan bagi RTSM yang memiliki   

a. Anak usia di bawah 6 tahun  800.000,00  

b. Ibu hamil/ menyusui  800.000,00  

c. Anak usia SD/ MI  400.000,00  

d. Anak usia SMP/ MTS  800.000,00  

Rata-rata bantuan per RTSM  1.390.000,00  

Bantuan minimum per RTSM  600.000,00  

Bantuan maksimum per RTSM  2.200.000  

*Sumber: Departemen Sosial RI Tahun 2008 
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Catatan:  

Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun 

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

anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas 

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

per tahun.  

2.6.4 Stakeholders Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)  

Program Keluarga Harapan dilaksanakan oleh UPPKH Pusat, UPPKH 

Kabupaten/Kota dan Pendamping PKH. Masing-masing pelaksana memegang 

peran penting dalam menjamin keberhasilan PKH yaitu:  

a. UPPKH Pusat merupakan badan yang merancang dan mengelola 

persiapan dan pelaksanaan program. UPPKH Pusat juga melakukan 

pengawasan perkembangan yang terjadi di tingkat daerah serta 

menyediakan bantuan yang dibutuhkan.  

b. UPPKH Kabupaten/Kota melaksanakan program dan memastikan 

bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. UPPKH Kabupaten/Kota juga 

berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping serta 

memberi bantuan jika diperlukan.  

c. Pendamping  merupakan pihak kunci yang menjembatani penerima 

manfaat dengan pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun 

dengan program di tingkat kabupaten/kota. Tugas pendamping 

termasuk didalamnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan 

mendampingi para penerima manfaat dalam memenuhi komitmennya.  
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Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu 

kelancaran program di tingkat provinsi dan PT Pos yang bertugas menyampaikan 

informasi berupa undangan pertemuan, perubahan data, pengaduan dan seterusnya 

serta menyampaikan bantuan ke tangan penerima manfaat langsung. 

2.6.5 Kewajiban Peserta PKH 

Ada beberapa kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi sebagai peserta 

PKH, meliputi: 

 1. Berkaitan dengan kesehatan 

• Peseta PKH yang telah memiliki kartu PKH, wajib ditetapkan dalam 

protokol pelayanan kesehatan pada tabel 2.1 

• Adapun peserta PKH  yang dikenakankan persyaratan kesehatan 

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

usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. 
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Tabel 2.3 Protokol Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PKH 

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. 

d. Anak usia 12–59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan 

ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan. 

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

untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program 

f. 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 sekali pada usia 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 / medis. 

c. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya 

setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan 

Sumber: Buku pedoman umum PKH Tahun 2016 

2. Berkaitan dengan pendidikan 

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkatan dengan 

pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta 

PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan 

dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% persen dari hari 

sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila 
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anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan 

sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan 

pendidikan seperti anak PKH lainnya. 

2.7 Pengentasan Kemiskinan dalam Pandangan Islam 

Hakikatnya, Islam menganggap kemiskinan sebagai suatu masalah yang 

memerlukan penyelesaian, bahkan merupakan bahaya yang wajib diperangi dan 

diobati. Kemiskinan merupakan ancaman bagi keselamatan, keamanan serta 

kelestarian harta benda milik masyarakat. Begitupun tidak kalah penting untuk 

diperhatikan bahwa kemiskinan juga bedampak negatif terhadap perilaku dan moral 

seseorang, maka tidak salah jika Rasulullah SAW sampai mengatakan “Kemiskinan 

itu mendekatkan pada kekufuran”. 

Allah telah menyinggung dalam Al Quran Surah Az-Zukhruf : 32 : 

ْنيَا ۚ َوَرفَْعنَا بَْعضَ  ُهْم فَْوَق بَْعٍض َدَرَجاٍت أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َرب َِك ۚ نَْحُن َقَسْمنَا بَْينَُهْم َمِعيَشتَُهْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّ

ا يَْجَمعُونَ ِليَتَِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريًّا ۗ َوَرْحَمُت َرب َِك خَ   ْيٌر ِممَّ

Artinya : 

 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang 

menentukan penghidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas 

sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan 

sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan”. 

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek hidup 

dan kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan memberikan solusi terhadap 
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seluruh problematika kehidupan manusia, baik masalah akidah, ibadah, moral, 

rumah tangga, muamalah, politik, kepemimpinan, kemiskinan dan lain sebagainya. 

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, islam memiliki caranya sendiri karena 

islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak di 

masyarakat. 

 Pemerintah sebagai golongan sejahtera dan mengayomi harus mampu 

memberikan jaminan hidup yang layak pada rakyatnya dan melakukan tolong 

menolong sesama manusia. Karena dalam Islam, setiap anggota masyarakat harus 

bertanggung jawab mengatasi segala rintangan agar terwujud kesejahteraan hidup 

baik secara individual maupun untuk masyarakat. Diantara bentuk tanggung jawab 

tersebut ialah saling tolong menolong antar sesama. 

Rasulullah Shallallahuaalaihi wa sallam bersabda ; 

“Tidak patut dinamakan orang yang beriman, orang yang tidur malam dalam 

keadaan kenyang sedangkan tetangganya yang berada disampingnya menderita 

lapar, padahal ia mengetahuinya”. 

 Imam Ibnu Hazm rahimullah berkata, “dan diwajibkan atas orang-orang 

kaya di negeri mana saja untuk menanggulangi secara bersam-sama teradap akir 

miskin. Sedangkan pihak penguasa boleh campur tangan untuk menekan mereka 

dalam melaksanakannya, yaitu apabila harta zakat dan harta-harta kaum muslimin 

yang lain tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sehingga 

kebutuhan pangan mereka yang tidak bisa ditunda-tunda itu dapat terpenuhi. 

Demikian pula untuk kebutuhan sandang dan papan mereka”. 
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Rasulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani persoalan 

kemiskinan. Adapun konsepsi pengentasan kemiskinan yang dicontohkan 

Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang 

dititikberatkan pada “menghapuskan penyebab kemiskinan” bukan pada 

“penghapusan kemiskinan” semata seperti halnya dengan pemerintah 

mengeluarkan kebijakan dan program-program memberikan bantuan yang sifatnya 

sementara (temporer). 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Masalah tentang Implementasi Kebijakan PKH sebelumnya sudah pernah 

diteliti oleh beberapa peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurlizah Tahun 

2014 dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yakni Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Desa Sipungguk 

Kecamatan Salo Kampar. Dari penelitian yang dilakukan Nurhalizah bertujuan 

untuk mengetahui Fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga miskin. Penulis mendapatkan data melalui observasi 

penyebaran angket secara langsung kepada Rumah Tangga Miskin di Desa 

Sipungguk kecamatan Salo Kampar.  

Berdasarkan pengelolahan data pada peneitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Fungsi Program Keluarga Hrapan (PKH) di Desa Sipungguk Kecamatan Salo 

Kampar dalam kategori kurang maksimal (63,51%), dengan alasan kurangnya 

sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) serta kurangnya pengawasan 

pemerintah desa terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sipungguk 
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Kecamatan Salo Kampar harus mengoptimalkan lagi sosialisasi dalam Porogram 

Keluarga Harapan sehingga fungsinya bisa terwujud dan meningkatkan 

kesejahteraan Kelurga Miskin.  

Hasil penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Desi Anggraini Tahun 2014 dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Syltan Syarif Kasim Riau yakni Upaya Pemerintah Desa 

Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Desa Kopah Kecamatan Kuatan Tengah 

Kuantan Singingi. Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya 

pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga miskin melalui 

kebijakan program keluarga harapan. Penulis mendapatkan data melalui observasi 

penyebaran angket secara langsung kepada masyarakat yang berada di Desa Kopah 

Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. 

Berdasarkan pengolahan data pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

dalam Upaya Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Dess 

Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di dalam kategori 

kurang maksimal (54,49%), dengan alasan masih kurangnya sosialisasi yang 

dilakukan oleh pemerintah atau pendamping Program Keluarga Harapan kepada 

masyarakat.  

Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian Detty Ervita Tahun 

2016 dari Universitas Andalas Padang yakni penelitian pascasarjana dengan judul 

Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di 

Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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implementasi Program Kelaurga Harapan dalam meeujudkan kesejahteraan 

masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

belum tercapainya secara maksimal Program Keluarga Harapan di bidang 

kesehatan kerana tidak adanya pencatatan khusus untuk peserta kesehatan serta 

monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan baik.  

Penelitian yang dilakukan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan peneliti yakni Kebijakan Pemerintah mengeni Program 

Keluarga Harapan (PKH). Perbedaanya terletak pada populasi penelitian, lokasi 

penelitian, dan impelementasi PKH secara luas. Pada penelitian ini mengambil 

populasi masyarakat yang tergolong Keluarga Miskin di Kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dan implementasi PKH akan dilihat dari 

dua bidang yakni Pendidikan, Kesehatan. 

Dari landasan penelitian sebelumnya, disini peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.  

2.9 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian. Untuk memahami dan memudahkan dalam 

menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan 

beberapa definisi konsep yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain: 
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1. Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang 

menyangkut kepentingan umum (publik) yang memiliki tujuan untuk 

kesejahteraan rakyat. 

2. Implementasi suatu rangkaian program atau kegiatan yang dibuat untuk 

melaksankan semua keputusan yang sudah diambil kedalam langkah-

langkah yang nyata untuk mencapai tujuan kebijakan. 

3. Program Keluarga Harapan (PKH) program pengentasan kemiskinan 

yang berfokus pada bidang pendidkan dan kesehatan yang dikeluarkan 

oleh Kemensos dengan sifat lintas sektoral dan bekerja sama dengan 

dinas-dinas, badan-badan terkait. Dengan tujuan utamanya adalah 

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan 

aksesbilitas masyarakat sangat miskin terhadap pelayanan 

kesehatandan pendidikan. 

4. KM adalah Keluarga Miskin yang mempunyai kekurangan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonominya. Kebutuhan tersebut meliputi 

sandang, pangan, dan papan. 

2.10 Konsep Operasional 

Sebelum melakukan pemantauan, dan analisis terhadap implementasi 

kebijakan, terlebih dahulu mengetahui indikator tingkat keberhasilan program 

(PKH) yang harus dicapai. 
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Tabel 2.4 : Konsep Operasional Penelitian “Analisis Implementasi Kebijakan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bagan 

Sinembah Tahun 2016” 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Implementasi 

Kebijakan Program 

Keluarga Harapan 

(Model Edward III 

dari George 

Edward 1980) 

 

1. Komunikasi 

(communicatio

n) 

a. Kejelasan Informasi 

b. Konsistensi Informasi 

c. Transmisi 

2. Sumber Daya 

(Resources) 

a. Sumber Daya Manusia/ Staf 

b. Sumber Daya Finansial/ Dana 

c. Sumber Daya Pendukung. 

Fasilitas sarana dan prasarana.  

3. Disposisi 

(disposition or 

attitudes)  

 

4. Struktur 

Birokrasi 

(Bureaucratie 

Structures) 

a. Keramahan 

b. Kecakapan 

 

 

a. Kejelasan SOP 

b. Fragmentasi 

Sumber : Riant Nugroho, 2009: 512 

2.11 Kerangka Berpikir 

Kerangka Berpikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena 

mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Sedangkan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pemerintah yaitu 

Program Keluarga Harapan (PKH) tepatnya di Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir. 

Adapun untuk mempermudah maka dibuatlah kerangka berpikir tersrtukur 

seperti bagan dibawah ini : 

 

 

 



52 
 

Gambar 2.5 : Bagan Kerangka Berfikir 
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2. Sumber Daya (Resources) 

3. Disposisi (Disposition or attitudes) 

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratie Structures) 

Kesejahteraan Masyarakat 


