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ABSTRAK 

 
 

ANALISIS PELAKSANAAN  PERATURAN MENTERI SOSIAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM 

KELUARGA HARAPAN DI DESA ALAM PANJANG KECAMATAN 

RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR (KEWAJIBAN DAN SANKSI 

PASAL 7, 8, 9) 

 

Oleh: Lesi Andrea Lestari 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Alam panjang Kecamatan Rumbio 

jaya Kabupaten Kampar . Tujuan untuk penelitian ini ialah untuk menganalisis  

pelaksanaa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

tentang kewajiban Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di 

desa Alam Panjang dan untuk menganalisis sanksi bagi Keluarga Penerima 

Manfaat Program Keluarga Harapan yang tidak menjalankan kewajiban  di desa 

Alam Panjang. Penelitian ini menggunakan peraturan menteri sosial Republik 

Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang PKH yang digunakan sebagai indikator 

yaitu Kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, penangguhan, dan 

pemberhentian . Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan 

metode kualitatif, penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan 

variabel yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi 

dilapangan dan kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

kewajiban berdasarkan PERMENSOS RI No 1 Tahun 2018 kewajiban di bidang 

kesehatan masih ada yang belum melaksanakan dengan baik, kewajiban di 

bidang pendidikan, kesejahteraan sudah terlaksanakan. Berdasarkan PERMESOS 

RI NO 1 tahun 2018 tentang PKH sanksi ada dua yaitu penangguhan dan 

pemberhentian, bagi yang tidak melaksanakan kewajiban maka akan diberi 

sanksi, di desa Alam Panjang sanksi ini belum dilaksanakan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesejahteraan merupakan cita-cita setiap manusia, bangsa, dan negara. 

Namun untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa, dan 

negara harus menempuh jalan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan filosofi 

untuk apa negara itu didirikan. Indonesia merupakan salah satu negara 

berkembang yang sedang berusaha membangun dalam segala bidang aspek seperti 

politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. . Salah satu bidang yang perlu 

diperhatikan yaitu ekonomi, terutama dalam hal kemiskinan. 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan september 2018 menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 25,26 juta jiwa (9,66 persen) dari 265 juta 

jiwa. Menurut BPS tahun 2018 untuk mengukur kemiskinan, jumlah penduduk 

miskin di Indonesia pada Maret 2019 berjumlah 25,14 juta jiwa(9,41 persen)  dan 

pada bulan September 2019 sebesar 24,79 juta jiwa (9,22 persen). BPS 

menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu berupa 

keperluan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, air, transportasi 

dan partisipasi. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan 

dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut BPS penduduk 

miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan 

dibawah garis kemiskinan yaitu Rp. 401.220 perkapita perbulan. 
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Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinann, kesejahteraan 

masyarakat sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial, 

pada tahun 2007 pemerintah Indonesia membuat program keluarga harapan 

(PKH). Program keluarga harapan (PKH) lebih dimaksud sebagai upaya 

membangun sistem perlindungan sosial pada masyarakat miskin dalam rangka 

mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin 

sekaligus upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. 

Peraturan menteri sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang 

PKH pasal 1  ayat 1 berisi  Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat 

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau 

seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan 

sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. 

Dasar hukum lahirnya PKH mengingat UU No 40 Tahun 2004 tentang 

“Sistem Jaminan Sosial Nasional”. UU No 11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan 

Sosial”. UU No 13 Tahun 2011 tentang “Penanganan Fakir Miskin”. Peraturan  

Pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. 

Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2013 Tentang “Pelaksanaan Upaya 

Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah”. Peraturan Presiden No 7 

tahun 2015 tentang “Organisasi Kementerian Negara”. Peraturan Presiden No 46 

Tahun 2015 tentang “Kementerian Sosial”. Peraturan Presiden No 63 tahun 2017 

tentang “Penyaluran bantuan sosial Secara Non Tunai”. Peraturan Menteri Sosial 

No 20 Tahun 2015 tentang “Organisasi dan Tata cara Kementerian sosial”. 

Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2016 tentang “Mekanisme penggunaan 
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data Terpadu Program Penanganan fakir miskin”. Peraturan Menteri Keuangan 

No 254/PMK.05/2015 tentang “Belanja Bantuan Sosial Pada kementerian 

Negara/lembaga. Dengan semua ini maka diputuskan dan ditetapkan Peraturan 

Menteri Sosial Tahun 2018 No 1 Tentang PKH.  

Penyaluran bantuan sosial PKH yaitu pemberian bantuan bberupa uang 

kepada keluarga miskin da nada juga bantuan komplementer yaitu bantuan uang, 

barang dan jasa dibidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, 

perumahan, dan pemunuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkapan 

bantuan sosial PKH.. 

Peraturan Menteri sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang 

PKH pasal 3 Sasaran dari Program Keluarga Harapan yakni keluarga atau 

seseorang yang miskin dan rentan diwilayah PKH yang terdaftar dalam data 

terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa bantuan PKH diberikan kepada atau 

syarat Keluarga yangakan menjadi penerima PKH ialah masyarakat miskin yang 

terdaftar dalam data terpadu program penanganan kemiskinan yang memiliki 

komponen kesehtan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Komponen  dari 

kesehatan yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak bayi dan balita, 

pendidikan yaitu anak usia sekolah setingkat SD dan SMP sederajat/kesetaraan 

dan SMA sederajat dan anak usia 0 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan wajib 12 tahun. Komponen Kesejahteraan sosial yaitu Orang miskin 

lanjut usia pada tahun 2019 mulai dari umur 60 tahun dan pada tahun 2020 mulai 

usia 70 tahun dan disabilitas, di utamakan disabilitas berat. KPM yang tidak 
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memenuhi komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial tidak bisa 

menerima bantuan PKH.  

Penerima bantuan ini adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak 

pada rumah tangga yang bersangkutan. Namun apabila tidak ada ibu, saudara 

perempuan ibu, nenek atau kakak perempuan dapat menjadi penerima bantuan.   

PKH merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, baik di pusat 

maupun di daerah dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. 

Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu 

kesehatan dan pendidikan. Bantuan yang disalurkan kepada peserta PKH 

bersumber dari APBN, dan untuk kelancaran pelaksanaan di Kabupaten Kota 

diperlukan dukungan APBD untuk kelancaran kegiatan dan Pelaksanaan PKH. 

Dalam pelaksanaannya peserta yang menerima dana PKH akan menerima bantuan 

selama maksimal enam tahun.  

Mekanisme pelaksanaan PKH dalam peraturan menteri sosial RI NO 1 

Tahun 2018 pasal 32 dilaksanakan dengan tahapan: 

1. Perencanaan 

2. Penetapan calon peserta PKH 

3. Validasi data calon penerima PKH 

4. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH 

5. Penyaluran bantuan PKH 

6. Pendamping PKH 

7. Peningkatan kemampuan keluarga 

8. Verifikasi komitmen keluarga penerima Manfaat PKH 

9. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH 

10. Transformasi kepesertaan PKH. 
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Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim 

pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap keluarga penerima manfaat yang 

menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana 

yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan 

kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas 

Penerima dana PKH merupakan Keluarga yang memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan 

yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus 

dilakukan sebagai upaya mengarahkan keluarga penerima manfaat agar tepat 

dalam penggunaan dana bantuan tersebut. 

Dalam PERMENSOS No 1 Tahun 2018 tentang PKH pasal dua PKH 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluarga penerima manfaat melalui 

akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban 

pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, 

menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses 

layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi 

kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan 

formal kepada KPM. 

Pasal tersebut menjelaskan Program Keluarga Harapan mengharapkan 

perubahan perilaku dan kemandirian dan peningkatan kemampuan keluarga 

penerima manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan 

kesejahteraan sosial, ekonomi yaitu diberikan materi tentang cara pengelolaan 

uang dan memulai usaha, dengan peningkatan Kemampuan keluarga dibidang 

ekonomi ini diharapkan KPM bisa membuka usaha kecil-kecilan untuk jaminan 



 
 

 

6 

masa depan dan KPM tidak terlibat dalam hutang, perlindungan anak dan 

pemerintah dengan PKH melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga 

minimal satu kali sebulan, dengan PKH diharapkan dapat memutuskan rantai 

kemiskinan untuk masa depan dengan peningkatan kualitas kesehatan, 

pendidikan. PKH juga mengharapkan kurangnya tingkat kematian ibu hamil dan 

balita dan kurangnya anak kurang gizi dan PKH mengharapkan kurangnya anak 

usia sekolah yang bekerja, Dengan meningkatkan pendidikan masyarakat maka 

dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan 

kesehatan. Dan dapat menciptakan generasi mudah yang berkualitas karena 

dengan PKH KPM wajib belajar dengan baik dan belajar 12 tahun. 

Tabel 1.1 

Nilai Manfaat PKH  di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya 

Kabupaten Kampar Tahun 2019 dan 2020 

 

No Komponen Bantuan 
Indeks Bantuan /Tahun (RP) 

2019 2020 

1. Bantuan ibu hamil/menyusui 2.400.000 3.000.000 

2. Bantuan anak usia dibawah 6 tahun 2.400.000 3.000.000 

3. Bantuan peserta pendidikan setara 

SD/sederajat 

900.000 900.000 

4. Bantuan peserta pendidikan setara 

SMP/Sederajat 

1.500.000 1.500.000 
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Bantuan peserta pendidikan setara 

SMA/Sederajat 

2.000.000 2.000.000 

6. Bantuan penyandang disabilitas berat 2.400.000 2.400.000 

7. Bantuan lanjut usia tahun 2019 umur 

60 tahun keatas tahun 2020 umur 70 

tahun keatas 

2.400.000   2.400.000 

Sumber:  Kantor Desa dan pendamping PKH Desa Alam Panjang Kec Rumbio 

Jaya 2019 

 

Desa Alampanjang merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan 

Rumbio jaya Kabupaten Kampar, Didesa Alam panjang terdiri dari Empat dusun, 
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yaitu dusun satu Alam Panjang, dusun dua Langgam, dusun tiga Tanjung Pulau 

Tinggi, dan dusun empat Torok. Nilai manfaat PKH di desa Alam panjang untuk 

komponen ibu hamil/menyusui dan anak umur 0-6 tahun pada tahun 2019 

menerima uang sebesar Rp. 2.400.000 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 

Rp. 3.000.000, untuk komponen pendidikan SD/sederajat pada tahun 2019 dan 

2020 KPM menerima sebanyak Rp. 900.000 per tahun,KPM Komponen 

SMP/Sederajat pada tahun 2019 dan 2020 menerima sebesar Rp. 1.500.000 per 

tahun , dan KPM komponen SMA/ sederajat pada tahun 2019 dan 2020 menerima 

uang sebesar Rp. 2.000.000 per tahun dan untuk disabilitas dan lansia pada tahun 

2019 dan 2020 menerma uang sebesar Rp.2.400.000. Nilai Manfaat ini diberikan 

kepada KPM satu kali dalam Tiga bulan, dalam setahun KPM menerima empat 

kali. Sekretaris desa Alam Panjang menyebutkan pada tahun 2019  di desa Alam 

Panjang terdapat 283 keluarga tergolong miskin dari 832 keluarga, Oleh sebab itu 

PKH merupakan suatu program yang diharapkan oleh  keluarga miskin di desa 

Alam Panjang. 

Tabel 1.2 

Data Jumlah KPM Program Keluarga Harapan Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Tahun 2019 

 

No Dusun Jumlah 

1. Dusun 1 Alam Panjang 113 KK 

2. Dusun II Langgam 20 KK 

3. Dusun III tanjung pulau Tinggi 27 KK 

4. Dusun IV Torok 26 KK 

Total 186 Keluarga 

Sumber:Pendamping PKH Desa Alam Panjang, 2019 

Berdasarkan tabel diatas jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan 

program keluarga harapan dusun I Alam Panjang berjumlah 113 keluarga, di 
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dusun II Langgam berjumlah 20 keluarga, di dusun III Tanjumg Pulau Tinggi 

berjumlah 27 keluarga dan di dusun IV Torok berjumlah 26 Keluarga jadi di desa 

Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya pada tahun 2019 berjumlah 186 keluarga 

Penerima Manfaat Program keluarga harapan. Sedangkan  keluarga miskin di desa 

Alam panjang kecamatan Rumbio Jaya pada tahun 2019 sebanyak 283 keluarga 

jadi ada sebanyak 97 keluarga miskin yang akan di usulkan untuk calon keluarga 

penerima manfaat  Program Keluarga Harapan berikutnya.  

Menurut peraturan menteri sosial Republic Indonesia No 1 Tahun 2018 

tentang PKH pasal 7 dan 8 penerima manfaat PKH mempunyai kewajiban di 

bidang kesehatan yaitu Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 

wajib memeriksakan kesehatan pada petugas pelayanan kesehatan atau kader 

kesehatan bagi ibu hamil,ibu menyusui dan bagi bayi dan balita atau anak umur 0-

6 tahun yang mana di desa Alam Panjang di adakan posyandu setiap bulan di 

setiap dusun, kewajiban KPM di bidang pendidikan yaitu Keluarga Penerima 

Manfaat Program Keluarga Harapan  wajib mengikuti kegiatan belajar dengan 

fasilitas yang ada baik sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah 

minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 

12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 

85% dari hari belajar efektif, wajib belajar 12 tahun,  dan di bidang kesejahteraan 

sosial wajib memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan 

lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun 

terhadap anggota keluarga lanjut tahun 2019 usia mulai dari 60 tahun  dan pada 

tahun 2020 mulai umur 70 tahun dan wajib meminta tenaga kesehatan yang ada 
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untuk memeriksakan kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan 

dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.  

Berdasarkan Pedoman  umum PKH Keluarga penerima manfaat program 

keluarga harapan wajib mengikuti sesi bulanan berupa pertemuan peningkatan 

kemampuan keluarga. Bagi Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memenuhi 

kewajiban pada satu sampai dua  tahap verifikasi, akan dikenakan sanksi berupa 

penangguhan penyaluran dana untuk tahap tersebut,  Bila kewajiban masih tidak 

terpenuhi oleh Keluarga Penerima Manfaat bersangkutan sampai dengan 

verifikasi tahap ketiga, maka Keluarga Penerima Manfaat menerima penyalur 

dana untuk ketiga kali tahap tapi dihentikan kepesertaannya dalam PKH. Jika 

dalam satu verifikasi ada satu kali tidak melaksanakan kewajiban maka pada tahap 

tersebut akan mendapatkan sanksi. 

Gambar 1.1 

Tahap Penyaluran dan Verifikasi Tahun 2019 

 

Sumber: Pedoman Pelaksanaan PKH 2019 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat verifikasi dilaksanakan sebelum 

pencairan, Verifikasi dilakukan oleh pendamping kecamtan bertujuan untuk 

memastikan anggota ikut terdaftar atau hadir memenuhi kewajiban tersebut . 

verifikasi yaitu dilakukan tiga bulan sekali untuk melihat kehadirran KPM pada 
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setiap Faskes, fasdik, dan faskesos. Penyaluran dilakukan empat kali setahun yaitu 

bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. 

Tabel 1.3 

Data Jumlah KPM  Kriteria Komponen Ibu Hamil di Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten Kampar Tahun 2019 

 

No Bulan Nama Ibu Usia Kandungan 

1 Januari 

Kasmawati 

Herlina 

Dewi sartika 

Pitriani 

6 bulan 

4 bulan 

3bulan 

2 bulan 

2 Feberuari 

Kasmawati 

Herlina 

Dewi sartika 

Pitriani 

7 Bulan 

5 bulan 

4 bulan 

3 bulan 

3 Maret 

Kasmawati 

Herlina 

Dewi sartika 

Pitriani 

8 Bulan 

6 Bulan 

5 Bulan 

4 Bulan 

4 April 

Kasmawati 

Herlina 

Dewi sartika 

Pitriani 

Lahiran 

7 bulan 

6 bulan 

5 bulan 

5 Mei 

Herlina 

Dewi sartika 

Pitriani 

8 bulan 

7 bulan 

6 bulan 

6 Juni 

Herlina 

Dewi sartika 

Pitriani 

Yuslinar 

Lahiran 

8 bulan 

7 bulan 

1 bulan 

7 Juli 

Dewi sartika 

Pitriani 

Yuslinar  

Lahiran 

8 bulan 

2 bulan 

8 Agustus 
Pitriani 

Yuslinar  

Lahiran 

3 bulan 

9 September Yuslinar 4 bulan 

10 Oktober Yuslinar  5 bulan 

11 November Yuslinar 6 bulan 

12 Desember Yuslinar 7 bulan 

Sumber: Pendamping PKH dan fasilitas kesehatan desa Alam panjang: 2020  
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Dari tabel diatas dapat kita lihat jumlah KPM ibu hamil di desa Alam 

panjang yaitu padan bulan januari sampai maret ada 4 orang dengan usia 

kandungan berbeda-beda dan pada bulan April ada 4 orang juga tetapi satu 

melahirkan, pada bulan mei tinggal 3 orang ibu hamil, dan bulan juli 4 orang 

KPM ibu hamil karena nambah 1 KPM hamil, bulan juni lahiran satu orang dan 

ibu hamil tinggal tiga orang dan bulan juli tinggal 2 orang karena lahiran satu ibu 

hamil KPM PKH dan Agustus tinggal satu orang karena lahiran satu orang, dan 

bulan September sampai Desember tinggal satu orang ibu hamil KPM PKH. 

Tabel 1.4 

Data Jumlah KPM Kriteria Komponen anak Usia 0-6 di Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten Kampar Tahun 2019 

 

No Bulan Bayi/balita 

1 Januari 73 anak 

2 Feberuari 73 anak 

3 Maret 73 anak 

4 April 74 anak 

5 Mei 74 anak 

6 Juni  75 anak 

7 Juli 76 anak  

8 Agustus 77 anak 

9 September 77 anak 

10 Oktober 77 anak 

11 November 77 anak 

12 Desember 77 anak 

13 Januari 77 anak 

14 Februari 77 anak 

Sumber: Pendamping PKH Desa Alam Panjang:2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat jumlah Kriteria komponen anak 

usia 0-6 tahun pada bulan januari sampai Feberuari 73 anak, pada bulan April 

lahir satu orang anak KPM PKH maka bulan April sampai Mei 74 anak, pada 

bulan juni lahir pula satu anak dari KPM PKH jadi pada bulan juni menjadi 75 

anak dan pada bulan juli lahir pula seorang anak dari KPM PKH jadi pda bulan 
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juli nambah 1 anak yaitu menjadi 76 anak, dan agustus ada penambahan kriteria 

balita karena KPM melahir kan anak yaitu pada bulan agustus sampai Feberuari 

2020 sebanyak 77 anak. 

Tabel 1.5 

Data Jumlah KPM  Komponen Pendidikan di Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten Kampar Tahun 2019 

 

No Kriteria Komponen Jumlah 

1. SD/Sederajat 122 anak 

2. SMP/Sederajat 59 anak 

3. SMA/Sederajat 80 anak 

Total 261 Anak 

Sumber: Pendamping PKH Desa Alam Panjang: 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat jumlah KPM komponen 

pendidikan per kriteria di Desa alam panjang Kecematan Rumbio Jaya kabupaten 

Kampar tahun 2019 yaitu Kriteria Kmponen Sd0sederajat berjumlah 122 anak, 

kriteria komponen SMP/Sederajat berjumlah 59 anak dan SMA/Sederajat 

berjumlah 80 anak dan total komponen pendidikan yaitu 261 anak. 

Tabel 1.6 

Data Jumlah KPM  Komponen Kesejahteraan Sosial di Desa Alam Panjang 

Kecamatan Rumbio Jaya kabupaten Kampar Tahun 2019 

 

No Kriteria Komponen Jumlah 

1. Lansia 42 Orang 

2 Disibilitas 10 Orang 

Sumber: Pendamping PKH Desa Alam Panjang: 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah komponen kesejahteraan 

sosial per kriteria di desa Alam Panjang kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar ytahun 2019 yaitu lansia berjumlah 42 Orang dan disabilitas berjumlah10 

Orang 
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Pada Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

masih ada KPM PKH yang belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban sebagai 

salah satu penerima manfaat PKH, seperti ada KPM PKH yang memiliki 

komponen pendidikan tetapi anaknya malas bersekolah . Pada desa Alam Panjang 

masih ada KPM yang tidak peduli akan kesehatan dilihat dari masih ada ibu hamil 

dan KPM yang memiliki anak umur 0-6 tahun yang tidak memeriksakan 

kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan 

yang di desa Alam Panjang di adakan posyandu setiap bulan di setiap dusun. 

Kemudian ada KPM lansia dan disabilitas yang tidak memeriksakan kesehatan 

dan tidak diberi makanan bergizi. Desa Alam Panjang di adakan pertemuan setiap 

bulan antara KPM PKH dengan Pendamping, tetapi masih ada KPM yang tidak 

hadir pada pertemuan. Padahal jika seorang ibu tidak bisa hadir pada pertemuan 

tersebut bisa digantikan oleh anak, suami atau lainnya. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dilapangan di desa Alam 

panjang  masih ada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang 

tidak peduli atas kewajibannya sebagai KPM PKH. 

Berdasarkan permasalahan ini maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul „‟Analisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten 

Kampar ( Kewajiban dan Sanksi pasal 7, 8, 9 )‟‟. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah  

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

nomor 1 tahun 2018 tentang kewajiban Keluarga Penerima Manfaat 

Program Keluarga Harapan di desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar? 

2. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 

nomor 1 tahun 2018 tentang sanksi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH 

yang tidak menjalankan kewajiban di desa Alam Panjang Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah :  

1. Untuk mengatahui pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang kewajiban Keluarga Penerima 

Manfaat Program Keluarga Harapan di desa Alam Panjang Kecamatan 

Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang sanksi bagi Keluarga Penerima 

Manfaat Program Keluarga Harapan yang tidak menjalankan kewajiban di 

desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademik : Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk     

menambah wawasan dan pengetahuan dan penelitian ini jugadiharapkan 

dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya. 

2. Bagi peneliti : Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama berada dibangku 

perkuliahan. 

3. Bagi literatur pustaka : Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu 

menambah literatur di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

terkhusus bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara serta diharapkan mampu 

dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar dapat mengetahui lebih jelas penelitian ini, berikut di jabarkan 

susunan sistematika penulisan. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi beberapa pengertian yang menunjang terhadap penelitian ini. 

Seperti teori yang berhubungan dengan judul penelitian ini dan teori-

teori yang dijadikan dasar pembahasan dalam menganalisis masalah, 

serta beberapa defenisi dari studi pustaka yang berhubungan dengan 

penelitian. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi tentang penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, informan 

penelitian, analisis data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini, penulis menjelaskan kondisi geografis bagaimana 

penyusunan program gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini membahas hasil dari penelitian dan pembahasan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian. 

KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Secara etimologi istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, sengsekerta 

dan latin. “asal kata dalam bahasa Yunani dan sangsekerta adalah polis 

(negara/kota) dan pur (kota) dikembangkan dalam bahasa latin menjadi polita 

(negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan policie yang berarti 

menangani masalah-masalah public atau administrasi pemerintahan”. (William N. 

Dunn,2003:52). Menurut Anderson (dalam Arifin Tahir 2014:21) kebijakan 

adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku 

atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson 

mengklarifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. 

Kebijakan substansif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan 

kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut 

diselenggarakan. 

Menurut Anderson (1990, dalam Leo Agustino,2017:17) kebijakan public 

merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan 

permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. 

Menurut Thomas R. Dye (1981, dalam Harbani Pasolong 2014:39), 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan maksudnya adalah bila pemerintah memilih untuk 

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

17 
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itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan 

pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. 

Menurut Arifin Tahir (2014:22) 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 disirikan dengan kekuasaan yang 

didominasikan oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah. 

Tujuan kebijakan public 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 sebagai tujuan dari kebijakan tersebut. 

Secara konseptual kebijakan public dapat dilihat dari kamus Administrasi 

public Chandler dan Plano (1998, dalam Harbani Pasolong, 2014:38), mengatakan 

bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-

sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah public atau pemerintah. 

Menurut Bridgema dan davis (2004, dalam Edi Suharto 2007:5) 

menerangkan bahwa kebijakan public setidaknya memiliki tiga dimensi yang 

saling bertautan, yakni : 

1. Kebijakan publik sebagai tujuan 

Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian public. 

Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang 

didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik 

sebagai konstituen pemerintah. 
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2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal 

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif 

karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem 

pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk 

bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti 

menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk 

dipertimbangkan oleh parlemen atau smengalokasikan anggaran guna 

mengimplementasikan program tertentu. 

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis  

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai 

sebab akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-

asumsi mengenai prilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang 

mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu 

menyatukan pikiran-pikiran mengenai keberhasilan yang akan di capai dan 

mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. 

Dalam kenyataannya, pembuatan kebijakan sering kali kehilangan arah 

dalam menetapkan tujuan-tujuan kebijakan. Solusi kerap kali sebaliknya, dimana 

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

(Suharto, 2006a). kebijakan-kebijakan yang baik dirumuskan berdasarkan 

masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat. Tujuan-tujuan yang ditetapkan juga 

melenceng dikarenakan adanya akibat-akibat yang terjadi diluar perkiraan. 

Kebijakan kemudian dapat dilihat sebagai respon atau tanggapan resmi terhadap 

isu atau masalah public. Hal ini berarti bahwa kebijakan public mencakup : 
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1. Tujuan ialah kebijakan public senantiasa menyangkut pencapaian tujuan 

pemerintah melalui penerapan sumber-sumber public. 

2. Keputusan yaitu pembuatan keputusan-keputusan dan pengujian 

konsekuensi-konsekuensinya. 

3. Struktur yaitu terstruktur dengan para pemain dan langkah-langkahnya 

yang jelas dan terukur. 

4. Tindakan yaitu tindakan yang bersifat politis yang mengekspresikan 

pemilihan program-program prioritas lembaga eksektif. 

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan public dapat dilihat dari tiga 

tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan 

teknis operasional. Selain itu dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan 

public dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi pembuatan 

kebijakan, pelaksanaan dan pengandalian, serta evaluasi kebijakan. Menurut Dunn 

( dalam Nugroho Riant 2009), proses analisis kebijakan adalah serangkaian 

aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 

diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai 

serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu penyusunan agenda, formulasi 

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. 

 

2.2 Pembangunan 

Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa program adalah instrumen kebijakan 

yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
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anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat 

berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali  apabila ditinjau dari wujud 

hasil yang dicapai. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat 

berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat 

pencapaian sasaran suatu program 

Upaya-upaya untuk tercapainya kesejahteraan hidup bagi setiap individu 

maupun masyarakat luas, dalam pengertian sehari-hari seringkali disebut sebagai 

upaya pembangunan. Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa oleh( Madikanto, 

2009) Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, 

dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama  segenap warga 

masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh 

pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi 

segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan 

dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga 

masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan 

pembangunan tersebut. 

Dalam teori struktural fungsional, Parson (1851) mengemukakan bahwa 

pembangunan terjadi karena adanya perubahan status dari suatu interaksi sosial 

yang terjadi dalam: adaptasi terhadap kebutuhan situasional, pencapaian tujuan, 

integrasi atau pengaturan tata hubungan, pola pemeliharaan atau pengurangan 

ketegangan dari pola budaya tertentu. 
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Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana secara sederhana 

dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan 

masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-

besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-

nilai sosial-budaya,dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat.  

 

2.3 Pemberdayaan Masyarakat 

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti 

kekuatan dan kemampuan. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses 

menuju budaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak 

yang belum berdaya. 

 Menurut Payne (dalam Rulan ahmadi, 2007:44) pemberdayaan masyarakat 

merupakan strategi pembangunan dalam perspektif pembangunan ini disadari 

berapa pentingnya kapasitas manusia dalam upaya meningkatkan kemandirian dan 

kekuatan internal atas sumber daya mteri dan mayerial. Sebagai suatu strategi 

pembangunan pemberdayaan dapat diartikan sebagai kegiatan membantu klain 

untuk memperoleh daya guna untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan 

terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial 

termasuk dalam melakukan tindakan kemampuan dan kepercayaan untuk 

menggunakan daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungan. 

Menurut Medekhan Ali (dalam Rulan Ahmadi, 2007:86) pemberdayaan 

masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untukmembebaskan diri mereka 

sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. 
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 Menurut Eko Sutoro (dalam Rulan Ahmadi, 2007:367) pemberdayaan 

masyarakat diartikan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, 

menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah 

terhadap lapisan-lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala 

bidang dan sektor kehidupan. 

 Kemudian dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya atau kekuatan pada 

masyarakat dengan cara memberikan dorongan, peluang, kesempatan, dan 

perlindungan dengan tidak mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat 

yang memberdayakan untuk mengembangkan potensinya sehingga masyarakat 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri atau 

berpartisipasi melalui berbagai aktivitas. 

 

2.4 Kemiskinan  

Menurut Bappenas (dalam Wardan 2009:14) kemiskinan yaitu kondisi 

seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi 

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. 

Menurut Widodo (1997:107) menjelaskan bahwa konsep kebutuhan dasar 

selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan obsesi 

bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin 

umumnya tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. 

Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas 

aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya. 
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Kriteria miskin menurut Keputusan Menteri Sosial RI No 146/HUK/2013 : 

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharianatau mempunyai sumber mata 

pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 

dasar 

2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi 

konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana 

3. Tidak mampu untuk berobat ketenaga medis kecuali ke puskesmas atau 

yang disubsidikan pemerintah 

4. Tidak mampu membelikan pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap 

anggota rumah tangga 

5. Hanya mampu menyekolahkan anak sampai SMP 

6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bamboo/kayu/tembok dengan 

kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang using/berlumut 

atau tembok tidak di plaster 

7. Kondisi lntai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi 

tidak baik/kualitas rendah 

8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi 

tidak baik/kualitas rendah 

9. Mempunyai penenrangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau 

listrik tanpa meteren 

10. Luas lantai rumah kecil dari 8m/orang 

11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak    

terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya. 
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2.5 Kesejahteraan  

Menurut Notowidagdo (2016:36) sejahtera ialah aman, sentosa dan 

makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan kesukaran dan sebagainya). 

Kesejahteraan sosial menurut UU NO 11 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 ialah 

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

dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya. 

Menurut Suharto ( 2014:2) kesejahteraan sosial mencakup tiga konsepsi 

dasar yaitu: 

1. Kondisi kehidupan atau sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial 

2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga 

kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang 

menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan berbagai profesi 

kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan 

pelayanan sosial. 

3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir 

untuk mencapai kondisi sejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar 

makanan dan bukan makanan. 

 

2.6 Program Keluarga Harapan 

Program keluarga harapan yang disingkat engan PKH adalah program 

pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin 

dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, 
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diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosian dan ditetapkan sebagai 

keluarga penerima manfaat PKH ( Peratutan Menteri Sosial RI NO 1 tahun 2018). 

Sasaran PKH akses merupakan keluarga dan seseorng yang miskin dan 

rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesahatan, pendidikan, 

dan/atau kesejahteraan sosial. PKH akses pada pesisir dan pulau kecil, daerah 

tertinggal dan terpencil, dan perbatasan antar negara. Kriteria komponen 

kesahatan ialah ibu hamil/menyusui dan anak usia 0 sampai 6 tahun. Kriteria 

komponen pendidikan yaitu anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau 

sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, 

dan anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, Dan anak usia 6 

tahun sampai 21  tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 

Kriteria komponen kesejahteraan sosial ialah lanjut usia mulai dari 60 tahun dan 

penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (Peratutan 

Menteri Sosial RI NO 1 tahun 2018). 

Sumber pendanaan PKH berasal dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan 

dan belanja daerah kabupaten/kota dan sumber dana lain yang sah dan tidak 

mengikat. ( Peratutan Menteri Sosial RI NO 1 tahun 2018) 

2.6.1  Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

PKH bertujuan untuk : 

a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH melalui akses 

layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial 
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b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga 

miskin dan rentan 

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima 

manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial 

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan 

e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga 

penerima manfaat. 

2.6.2  Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilaksanakan dengan 

tahapan: 

a. Perencanaan, dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon 

penerima manfaat PKH 

b. Penetapan calon peserta PKH, data tingkat kemiskinan dan kesiapan 

pemerintah daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 

penetapan wilayah kepesertaan PKH. 

c. Validasi data calon penerima manfaat PKH 

d. Penetapan keluarga penerima manfaat PKH berdasarkan hasil validasi data 

calon penerima manfaat PKH dan hasil verifikasi komitmen dan atau 

pemutakhiran data 

e. Penyaluran bantuan Sosial PKH, penyaluran dilakukan dengan non tunai. 

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dilaksanakan secara bertahap 

dalam satu tahun, nilai bantuan sosial PKH di tetapkan oleh direktur yang 
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menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen bantuan 

sosial PKH, kementerian sosial melalui bank penyalur melakukan 

penyaluran non tunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat 

PKH, rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH dapat diakses 

melalui kartu keluarga sejahtera. 

f. Pendampingan PKH, bertujuan untuk memastikan anggota keluarga 

penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban, 

pendamping PKH dilakukan oleh pendamping sosial yang bertugas 

memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh keluarga penerima manfaat 

PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, melaksanakan pertemuan peningkatan 

kemampuan keluarga bersama keluarga penerima manfaat PKh paling 

sedikit 1 kali per bulan  

g. Peningkatan kemampuan keluarga, ini dilaksanakan melalui pertemuan 

peningkatan kemampuan keluarga yaitu proses belajar secara terstruktur 

untuk mempercepat terjadi perubahan perilaku pada keluarga penerima 

manfaat PKH dilaksanakan oleh pendamping sosial dengan keluarga 

penerima manfaat PKH satu bulan sekali 

h. Verifikasi komitmen keluarga peerima manfaat PKH, merupakan kegiatan 

untuk memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH terdaftar dan 

hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

i. Pemutakhiran data keluarga penerima manfaat PKH, dilakukan oleh 

pendamping sosial dan administrator pangkalan data, dilaksanakan setiap 

ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota keluarga penerima 

manfaat PKH 
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j. Transformasi kepesertaan PKH, merupakan proses pengakhiran masa 

kepesertaan PKH berdasarkan hasil kegiatan pemuktahiran sosial 

ekonomi, kegiatan tersebut merupakan proses pendataan ulang dan 

evaluasi untuk menetapkan status kepesertaan dan sosial KPM PKH. 

Transisi merupakan kondisi keluarga penerima manfaat PKH yang masih 

memenuhi syarat program, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi 

miskin, KPM PKH dengan status transisi nasih diberi penambahan waktu sebagai 

KPM PKH, dengan hak dan kewajiban sama. 

Graduasi merupakan terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil 

pemuktahiran sosial ekonimi. Graduasi alamiah yaitu berakhirnya masa 

kepesertaan KPM PKH akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan program, 

dan graduasi hasil pemuktahiran sosial ekonomi ialah berakhirnya masa 

kepesertaan KPM PKH karesna tidak lagi berstatus ekonomi miskin meskipun 

masih memiliki kriteria komponen.  

2.6.3  Kewajiban dan Sanksi Keluarga Penerima Manfaat Program 

Keluarga Harapan (PKH) 

Kewajiban KPM PKH merupakan sesuatu yang harus dikerjakan oleh 

anggota PKH yang apabila tidak dilaksanakan maka KPM akan dikenakkan 

sanksi. 

Dalam PERMENSOS RI TAHUN 2018 TENTANG PKH pasal Keluarga 

penerima manfaat PKH berkewajiban untuk : 

1. Komponen Kesahatan 

a. KPM PKH Wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan 
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di desa bagi ibu hamil/ nifas dan menyusui dan memberi air susu ibu 

eksklusif 

b. KPM PKH Wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan 

kesehatan atau petugas pelayanan kesehatan dan/ atau kader kesahatan 

di desa bagi bayi dan balita (anak berumur 0-6 tahun) 

2. Komponen pendidikan 

a. KPM Wajib Mengikuti Kegiatan Belajar Dengan Fasilitas        

Pendidikan yang ada 

b. KPM wajib belajar dengan tingkat kehadiran 85% dari hari efektif di 

sekolah 

3. Komponen Kesejahteraan Sosial 

a. KPM wajib memberikan makanan bergizi dan perawatan kesehatan 

paling sedikit 1 kali dalam setahun kepada komponen lansia yang pada 

tahun 2019 lansia berumur 60 tahun dan 2020 70 tahun. 

b. KPM wajib meminta tenaga kesehatan untuk memeriksakan kesehatan 

minimal sekali setahun, dan merawat kebersihan dan memberi 

makanan lokal bergizi kepada komponen disabilitas 

Berdasarkan Pedoman Umum PKH Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

wajib mengikuti sesi bulanan berupa pertemuan peningkatan kemampuan 

keluarga. 

Pasal 9 : Apabila keluarga penerima manfaat PKH tidak memenuhi 

kewajibannya maka dikenakan sanksi berupa penangguhan atau 

penghentian bantuan sosial PKH. Apabila tidak melaksanakan kewajiban 
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satu sampai dua kali tahapan verifikasi akan dilakukan penangguhan dan 

apabila sampai tiga kali tahapan verifikasi maka akan dilakukan 

penghentian.verifikasi dilakukan setiap pencairan dana dilakukan yaitu 

setiap tiga bulan sekali.  

2.6.4  Kelembagaan Program Keluarga Harapan 

Kelembagaan PKH dalam peraturan menteri sosial RI NO 1 Tahun 2018 

pasal 22 yaitu: 

1. Dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan PKH dibentuk tim 

Koordinasi nasional PKH. 

2. Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana terdiri pejabat eselon 1 yang 

menangani urusan pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, anak, 

keluarga, disibilitas, lanjut usia, data, komunikasi, dan kementerian/ 

lembaga terkait. 

3. Tim koordinasi nasional PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan keputusan menteri. 

4. Susunan keanggotaan tim koordinasi nasional PKH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam keputusan Direktur Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial. 

 

2.7 Pandangan Islam 

Manusia tidak akan berubah nasibnya kecuali dia yang merubahnya. 

Dalam masyarakat, ada masyarakat yang berekonomi kaya, sederhana dan miskin. 

Bagi masyarakat miskin pemerintah juga berperan untuk mengubah nasib 

masyarakat tersebut. dan masyarakat juga berhak untuk menerima bantuan dari 
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pemerintah agar nasibnya berubah, itu merupakan usaha yang dilakukan untuk 

merubah nasib mereka. Sebagaimana QS Ar-Ra’d Ayat 11 

                     

Artinya:  “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali 
kaum itu sendiri yang mengubahnya apa-apa yang pada diri mereka” 

(QS Ar Rad: 11) 

 
 

2.8 Penelitian Terdahulu 

1. Menurut penelitian Nurlizah (2014) yang meneliti tentang “Analisis 

Fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Rumah Tangga sangat Miskin/Keluarga sangat Miskin 

(RTSM/KSM) Di Desa Sipungguk kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi PKH/keluarga miskin  di 

desa sipungguk kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam kategori kurang 

maksimal (63,51%), dengan alas an kurangnya sosialisasi tentang PKH 

serta kurangnya pengawasan pemerintah desa Sipungguk Kecamatan Salo 

Kabupaten Kampar dan harus mengoptimalkan lagi sosialisasi khususnya 

dalam PKH sehingga fungsinya bisa terwujudnya dan meningkatkan SDA.  

2. Menurut penelitian Lindri Yuliani Putri (2017) tentang “Efektivitas Tujuan 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan 

Kualitas Hidup masyarakt di kelurahan pulau kecamatan bangkinang 

kabupaten Kampar”. Hasil Penelitian  didalam efektivitas tujuan PKH 

dikelurahan pulau, penulis menggunakan indicator yang bersumber dari 

buku pedoman umum PKH seperti kesahatan, pendidikan, dan kondisi 

ekonomi, indicator yang paling efektifdalam pelaksanaan PKH yang 
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dilakukan Kelurahan Pulau adalah pendidikan melalui pengurangan resiko 

anak putus sekolah karena melalui dana bantuan PKH ini anak-anak yang 

orang tuanya kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan sekolah mereka 

sehingga resiko anak putus sekolah itu semakin kecil. Selanjutnya 

indicator yang kurang efektif dalam efektivitas pelaksanan PKh di 

kelurahan pulau adalah kondisi ekonomi melalui peningkatan ekonomi 

dengan usaha bersama. Walaupun sudah ada rancangan usaha bersama 

yang dibentuk perkelompok dengan dana yang disediakan, namun dana 

tersebut belum juga cair hingga saat sekarang ini. Lagipun dana tersebut 

nantinya tidak dapat membantu dalam meningkatkan kondisi ekonomi 

masyarakat. Hal ini dikarenakan masyrakat kesulitan menentukan usaha 

apa yang dapat didirikan dengan dana bantuan yang hanya sedikit. Kerja 

sama dalam usaha dinilai kurang efektif dibandingkan usaha yang 

didirikan pererongan.  

3. Menurut penelitian Eni Ardianti (2017) tentang “Implementasi Program 

Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 

Miskin Di kecamatan Bukit Betsari Kota Tanjung Pinang”. Hasil 

penelitiannya pada dimensi komunikasi, penyampaian informasi terkait 

PKH belum dilaksanakan secara maksimal. Dalam pelaksanaan PKH 

kecamatan maupun pendamping sudah memiliki SOP sebagai petunjuk 

teknis tentang alur proses dan tata cara kerja PKH.  

4. Menurut penelitian Rizki Budi Rahayu (2019) tentang “Implementasi 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan 
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Baturetno Kabupaten Wonogiri” hasil penilitiannya yaitu tujuan PKH 

yang termuat dalam peraturan belum sepenuhnya dilaksanakan diketahui 

oleh KPM PKH bidang pendidikan, karena pendidikan dan pengetahuan 

orang tua yang rendah maka tidak memperhatikan tujuan PKH secara 

detail. Menurut pendamping masih ada tujuan PKH tentang perubahan 

perilaku belum tercapai karena kegiatan pendampingan, verifikasi, dan 

peningkatan kemampuan keluarga belum dilaksanakan dengan baik di 

karenakan untuk mengetahui hak dak kewajiban dilaksanakan oleh KPM 

hanya dipantau melalui whatshap karena mengiat jarak jauh.dan pada 

pertemuan peningkatan kemampuan banyak KPM yang belum hadir, dan 

kewajiban tidak terlaksana dalam pendidikan dikarenakan KPM memang 

berasal dari keluarga miskin maka mereka sibuk bekerja dan 

mengakibatkan kurang memperhatikan anknya.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat dari lokasi 

penelitian, fokus penelitian, tahun penelitian.fokus penelitian yang dilakukan oleh 

Nurlizah (2014) adalah tentang fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga sangat Miskin/Keluarga sangat 

Miskin (RTSM/KSM) Di Desa Sipungguk kecamatan Salo Kabupaten Kampar. 

Fokus penelitian Lindri Yuliani Putri (2017) adalah tentang  tujuan pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan Kualitas Hidup 

masyarakt di kelurahan pulau kecamatan bangkinang kabupaten Kampar, fokus 

penelitian yang dilakukan oleh Eni Ardianti (2017) ialah tentang Implementasi 

Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan kesejahteraan 

Masyarakat Miskin Di kecamatan Bukit Betsari Kota Tanjung Pinang , dan fokus 
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penelitian Rizki Budi Rahayu (2019) adalah tentang Implementasi Peraturan 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan Di Desa Gambiranom Kecamatan Baturetno Kabupaten 

Wonogiri, sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan ini ialah meneliti 

Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio 

jaya Kabupaten Kampar ( Kewajiban dan Sanksi pasal 7, 8, 9). 

 

2.9 Defenisi Konsep 

Adapun defenisi konsep yang diajukan dengan penelitian ini adalah: 

1. Program Keluarga Harapan yaitu sesuai peraturan menteri sosial RI NO 1 

Tahun 2018 Tentang PKH pasal 1 ayat 1 PKH merupakan program 

pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang 

miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan 

fakir miskin. 

2. Kewajiban Program Keluarga Harapan : Keluarga penerima Manfaat 

Program Keluarga Harapan mempunyai kewajiban di bidang kesehatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

3. Sanksi : Apabila KPM tidak melaksanakan kewajiban pada satu tahap 

sampai dua tahap akan dikenakan sanksi berupa penangguhan dana, dan 

apabila masih tidak dilaksanakan sampai tiga tahap akan di berhentikan 

sebagai Penerima Program Keluarga harapan. 

4. Kemiskinan : Keluarga miskin di desa Alampanjang yang menerima 

bantuan sosial Program Keluarga Harapan 2019 yang terdata di kantor 

desa Alam Panjang sebanyak 186 keluarga. 
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2.10 Konsep Operasional Variabel  

Menurut Masri Singarimbun (1989:23) konsep operasional adalah 

semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. 

Konsep operasional merupakan uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam 

bentuk indikator-indikator yang lebih memudahkan operasional penelitian. 

Tabel 2.1 

Konsep Operasional dalam penelitian “Analisis Pelaksanaan Kewajiban dan 

Sanksi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa 

Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar” 
 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Kewajiban 

Keluarga 

Penerima Manfaat 

PKH 

 

Kesehatan a. KPM PKH wajib memeriksakan 

kesehatan pada fasilitas kesehatan bagi 

ibu hamil/ menyusui dan memberikan 

air susu ibu eksklusif 

b. KPM PKH wajib memeriksakan 

kesehatan pada fasilitas kesehatan bagi 
anak umur 0-6 tahun 

Pendidikan a. KPM PKH wajib mengikuti kegiatan 

belajar dengan fasilitas        pendidikan 

yang ada 

b. KPM PKH wajib belajar dengan tingkat 

kehadiran minimal 85% dari hari efektif 

di sekolah 

Kesejahteraan 

sosial 

a. KPM PKH wajib memberikan makanan 

bergizi dan perawatan kesehatan paling 

sedikit 1 kali dalam setahun kepada 

komponen lansia 

b. KPM PKH wajib meminta tenaga        

kesehatan untuk memeriksakan 

kesehatan minimal sekali setahun, dan 

merawat kebersihan dan memberi 

makanan lokal bergizi kepada 

komponen disabilitas 

Sanksi Penangguhan KPM PKH tidak melaksanakan kewajiban 

1 sampai 2 tahap verifikasi atau 3 sampai 6 

bulan 

Penghentian KPM PKH tidak melaksanakan kewajiban 

sampai 3 tahap verifikasi yaitu 9 bulan 

 Sumber : Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang PKH 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif, Menurut sugiyono 

(2016:11) deskriptif yaitu penelitian yang digunakan untuk menegetahui nilai 

variabel mandiri, hak satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , menurut Marshal (dalam Sarwono 

2006:193) metode kualitatif yaitu sebagai suatu proses yang mencoba untuk 

mendaparkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam 

interaksi manusia 

 

3.2   Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian adalah kantor Desa Alam panjang Kecamatan Rumbio 

Jaya, Kabupaten Kampar. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena 

lokasi penelitian merupakan desa penerima Program Keluarga Harapan dan apa 

yang menjadi fenomena penelitian juga terjadi di lokasi penelitian, sehingga 

peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2018 Tentang Program Keluarga 

Harpan di Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ( 

Kewajiban dan Sanksi Pasal 7,8,9 ). 
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Adapun penelitian ini diadakan pada bulan  Januari 2020 sampai dengan  

Maret 2020 dalam upaya mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang 

dibutuhkan untuk memperkuat penelitian ini. 

3.3  Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang 

langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek 

penelitian. Data primer didapatkan dari proses wawancara bersama  

informan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 

2. Data Sekunder  

Istijanto (2006:27) mengatakan data sekunder adalah data y,ang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita 

butuhkan seperti jumlah penduduk miskin, jumlah penerima PKH per 

komponen dan  nilai manfaat PKH yang di dapat dari  pendamping PKH 

desa Alam panjang. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Menurut meleong (2005:174) yaitu pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau 

kejadian melalui cara yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti 

dan dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek peneliti, 
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dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek 

penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat 

menjadi sumber data bagi penelitian. 

2. Wawancara  

Menurut Meleong (2005:186) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

wawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

3. Dokumentasi  

Menurut Meleong (2005:217) dokumentasi Yaitu teknik 

pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh 

lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, 

peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto 

ataupun dokumen elektronik 

 

3.5  Informan Penelitian 

Informan (narasumber) adalah orang yang di manfaatkan untuk 

memberikan  informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian  yang 

benar-benar mengetahui permasalahan diteliti (Moleong, 2009 : 97). Dalam 

menentukan informan penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu  

dimana peneliti memilih key informant, yaitu teknik penarikan sampel yang 

dilakukan untuk tujuan tertentu, adapun informan adalah yang benar-benar 

mengetahui bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Dan Sanksi Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan  (PKH)  Di Desa Alam Panjang 
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Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini terdapat 2 

informan yaitu: 

1. Key Informan 

Key informan adalah orang-orang yang sangat mengetahui 

permasalahan yang diteliti. penelitian ini menggunakan key informan 

yaitu: 

a. Ade Candra, S.KM pendamping PKH Desa Alam Panjang 

b. Masrul Ikhsan. S.Sos Koordinator Program Keluarga Harapan 

kecamatan Rumbio Jaya 

2. Informan 

Adapun yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah: 

a. Akhmad Sale kasi Koordinator Program Keluarga Harapan Kecamatan 

Rumbio Jaya 

b. Zakaria, S, Hi Sekretaris Desa Alam panjang 

c. Ika. Amd. Keb Bidan Desa Alam Panjang 

d. Mira Miranti Kader Posyandu bidang ibu hamil 

e. Yusnaini Kader Posyandu bayi/Balita 

f. Yuslinar KPM Ibu Hamil 

g. Kasmawati KPM Ibu Hamil 

h. Yuyun Yurma Yanti KPM anak usia 0-5  Tahun 

i. Elvita Nani KPM anak usia 0-6 Tahun 

j. Nurhayati KPM anak Usia 0-6 Tahun 

k. Lina Marni KPM anak Usia 0-6 Tahun 
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l. Musir. S.Pd Kepala Sekola SMP 2 Rumbio Jaya 

m. Jusmiari KPM pendidikan  

n. Jasmawati KPM pendidikan  

o. Siti Fatimah KPM Pendidikan 

p. Ibu Siek KPM kriteria komponen lansia dan disabilitas 

q. Ibu Marhama KPM Kriteria Komponen Lansia 

Setiap sub indikator peneliti membuat informan/key Informan yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan informasi yaitu: 

1. Adapun yang peneliti jadikan untuk Informant/key Informan sub indikator 

yang berhubungan dengan ibu hamil ialah pendamping PKH Desa Alam 

Panjang, Koordinator PKH Kecamtan Rumbio Jaya, Bidan Desa, satu 

kader posyandu bagian ibu hamil, dan dua KPM PKH ibu hamil. Dan yang 

menjadi informant sub indikator tentang anak Usia 0-6 tahun ialah 

Pendamping PKH desa Alam Panjang, Koordinator PKH 

Kecamatan,Bidan Desa, Kader Posyandu bagian balita, dan empat orang 

KPM PKH Komponen anak usia 0-6 Tahun 

2. Informan/key informan  yang peneliti jadikan dalam indikator pendidikan 

ialah pendamping PKH, Koordinator PKH, satu Kepala Sekolah Desa 

Alam Panjang, dan tiga orang KPM PKH komponen Pendidikan 

3. Informan/key informan  yang peneliti jadikan dalam Sub Indikator tentang 

Lansia ialah Pendamping PKH Desa Alam Panjang, Koordinator PKH 

Kecamatan Rumbio Jaya, dua orang KPM komponen lansia, dan Untuk 

komponen disabilitas yang peneliti jadikan informant ialah pendamping 
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PKH desa Alam Panjang, Koordinator PKH  kecamatan Rumbio jaya, satu 

KPM PKH Komponen Lansia 

4. Dalam penelitian ini yang peneliti jadikan Informan/key informan untuk 

Indikator Sanksi ialah Kasi Kesos Kecamatan, Sekretaris Desa, 

Pendamping PKH desa Alam Panjang, Koordinator PKH Kecamatan 

Rumbio Jaya, satu KPM ibu Hamil, dua KPM anak usia 0-6 Tahun, satu 

KPM pendidikan , satu KPM komponen Lansia, satu KPM komponen 

Disabilitas 

 

3.6  Analisis Data 

Menurut sugiyono (2016:60) analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis 

data deskriptif kualitatif. 

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut 

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2016) yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data 

menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, 

dan pentransformasi data mentah yang di peroleh dari lapangan. Data yang 

sudah di reduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang 

tepat dan akurat. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari 

lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa 

adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal 

tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Dalam penelitian ini 

peneliti berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat terkait 

pelaksanaan kewajiban dan sanksi keluarga penerima manfaat program 

keluarga harapan. Semua data mengacu pada informasi data yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung dilapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Selain data yang berkenaan dengan kewajiban dan sanksi keluarga 

penerima manfaat program keluarga harapan, maka dapat ditarik 

kesimpulan data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan 

mengacu kepada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang 

relevan dengan penelitian, untuk memperoleh suatu kesimpulan yang 

sesuai dengan tujuan penelitan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Profil Desa dan Luas Desa Alam Panjang 

Desa Alam Panjang adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar yang terbentuk pada tahun 1978 yang awal berinduk 

pada Desa Rumbio Jaya Kecamatan Kampar yang pada masa awal berdirinya 

dikepalai dengan sebutan WAli muda yaitu Bapak Hamid. Pada tahun berikutnya 

yaitu tahun 1979 Desa alam panjang dijabat oleh Bapak abdul Karim, selanjutnya 

setelah habis masa pemerintahan Bapak Abdul Karim tersebut, masyarakat desa 

Alam Panjang memilih pemimpin baru pada tahun 1985 dan yang terpilh adalah 

Alm Bapak H.Dailami, selanjutnya pada tahun 1991 msyarakat desa Alam 

panjang untuk kedua kalinya melakukan pemilihan kepala desa Alam panjang 

yang terpilih adalah bapak H. Thamrin Jamil. 

 Luas wilayah desa Alam panjang 36 Km2 (36 Ha)   dimana 70% berupa 

daratan yang bertopografi berbukit-bukit, dan 30% daratan dimanfaatkan sebagai 

lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan iklim Desa 

Alam Panjang. Desa Alam panjang berasal dari penduduk asli dan sebagian kecil 

penduduk pendatang dengan jumlah penduduk 3.332 Jiwa, yang terbagi dalam 

empat dusun. 

 

4.2 Batas wilayah 

Desa Alam Panjang merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Rumbio 

Jaya Kabupaten Kampar yang batas-batas sempadan wilayah sebagai berikut: 

45 
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1. Sebelah Utara Berbatas dengan Desa Bukit Teratai Kecamatan Rumbio 

Jaya 

2. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Padang Mutung Kecamtan Kampar 

3. Sebalah Barat berbatas dengan Desa Pulau Payung Kecamtan Rumbio 

Jaya 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Birandang Kecamatan Kampa 

 

4.3 Pemerintahan 

Desa memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas 

pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan pimpinan 

penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

bersama BPD. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang 

lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang 

menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 

 

4.4 Visi dan Misi Pemerintahan Desa Alam Panjang 

Visi :  Terwujudnya Desa Alam Panjang sebagai pusat agro industry pertanian 

menuju masyarakat mandiri pangan dan energy 2021. 

Misi:  

1. Mengembangkan prinsip demokratis dalam memajukan kelembagaan 

organisasi 

2. Meningkatkan kwantitas dan kwalitas hasil pertanian dan perkebunan 

3. Memotivasi masyarakat mengembangkan usaha agribisnis 

4. Membentuk lembaga keuangan desa untuk penguatan modal usaha 

masyarakat miskin 
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5. Menumbuh kembangkan kegotong-royong, ketaatan menjalankan ibadah 

sesuai agama yang dianut masyarakat. 

6. Menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan antar masyarakat, agama, 

dan etnis 

7. Menciptakan kenyamanan dalam proses pelayanan masyarakat. 

 

4.5 Kondisi Demografi 

Desa Alam panjang memiliki 70% berupa daratan yang bertopografi 

berbukit-bukit, dan 30% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang 

dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan, perkebunan seperti sawit dan karet 

yang dijadikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat. 

Iklim desa Alam Panjang sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia 

mempunyai iklim kemarau dan penghujan, sehingga dua iklim tersebut 

berdampak terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Alam 

Panjang tersebut. 

Jumlah penduduk yang ada di desa Alam panjang yaitu 3.377 jiwa, yang 

terdiri dari laki-laki 1.734 jiwa, perempuan 1.643 jiwa dan 832 KK adapun jumlah 

penduduk per dusun yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Desa Alam Panjang 

 

No Dusun Jumlah 

1. Dusun I 1.971 orang 

2. Dusun II 483 orang 

3. Dusun III 462 orang 

4. Dusun IV 461 orang 

 JUMLAH 3.377 orang 

 Sumber: Kantor Desa Alam Panjang 2019 
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Berdasarkan tabel diatas di dusun I jumlah penduduk yaitu 1.971 orang, di 

dusun II penduduk berjumlah 483 orang, di dusun III penduduk berjumlah 462 

orang dan di dusun IV penduduk berjumlah 461 orang, dan dapat disimpulkan 

jumlah penduduk terbanyak yaitu di dusun I. 

 

4.6 Mata Pencaharian 

Kondisi lingkungan dan keadaan alam yang dihuni manusia berbeda-beda, 

sesuai daerahnya masing-masing. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

manusia berupaya untuk dapat bertahan hidup dengan melakukan berbagai 

aktivitas (kegiatan) yang bersifat ekonomi, di sesuaikan dengan kondisi 

geografisnya masing-masing. 

Penduduk di Desa Alam Panjang  memiliki mata pencaharian yang 

berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Alam Panjang 
 

No Nama Pekerjaan     Jumlah 

1. Petani 763 

2. Pedagang 42 

3. PNS 67 

4. Pegawai Swasta 22 

5. Buruh 14 

6. Nelayan 65 

 Jumlah Keseluruhan 973 

Sumber: Kantor Desa Alam Panjang 2019 

Berdasarkan tabel diatas di desa Alampanjang yang memiliki mata 

pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 763 jiwa, dan pedagang sebanyak 42 

jiwa, dan yang mata pencaharian sebagai PNS berjumlah 67 Jiwa, pegawai Swasta 

sebanyak 22 jiwa, Buruh sebanyak 14 Orang, Nelayan sebanyak 65 Jiwa , dan 

dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian terbesar di Desa Alam panjang yaitu 

Petani. 
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4.7 Pendidikan Masyarakat Desa Alam Panjang 

Pendidikan merupakan kewajiban yang harus kita kenyam sejak lahir, 

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting untuk memajukan suatu 

masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam suatu masyarakat tersebut. Berikut jumlah 

tingkat pendidikan masyarakat  Desa Alam Panjang. 

Tabel 4.3 

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Alam Panjang 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1. TK 50 orang 

2. SD 350 orang 

3. SLTP/Sederajat 971 orang 

4. SLTA/Sederajat 1181 orang 

5. Putus Sekolah 106 orang 

6. Buta HUruf 42 orang 

7. S1/ Diploma 677 orang 

Sumber: Kantor Desa Alam Panjang 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat desa 

Alam Panjang yang sedang menumpuh pendidikan TK yaitu berjumlah 50 Orang, 

Sd berjumlah 350 Jiwa, SLTP/Sederajat berjumlah 971 JIwa, SLTA/sederajat 

berjumlah 1181 yang putus sekolah berjumlah 106 dan buta huruf 42 orang. Dan 

S1/ Diploma berjumlah 677 orang, dan Dapat disimpulkan dari tabel diatas tingkat 

pendidikan masyarakat yang banyak yaitu SLTA/Sederajat. 

Didesa Alam Panjang terdapat duah buah gedung TK/Paud yang lokasi 

terdapat didusun I Alam Panjang, terdapat empat buah sekolah dasar/sederajat, di 

Desa Alam panjang juga terdapat satu buah Smp/Mts dan terdapat satu SLTA/MA 
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4.8 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi & tata kerja pemerintahan Desa Alam Panjang 

Kecamtan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SEKRETARIS DESA 

ZAKARIA, S.Hi 

KAUR TATA USAHA & UMUM 

SAFRI LINARNI 

KEPALA DESA 

KHAIRULLAH 
 

KAUR KEUANGAN 

TABRANI, S.Kom 

KAUR PERENCANAAN 

MARWAN MAHIDI 

KASI KEPELAYANAN 

ERNA FITRI LESTARI, S.E 

KASI PEMERINTAHAN 

DIAN ERMA F, S.Kom.i 

KEPALA DUSUN  

ZAMZALIS RAHIM 
KEPALA DUSUN 

SAMSUL BAHRI 
KEPALA DUSUN 

NENOK SUTRISNO 

KEPALA DUSUN 

ARNAILIS 

KASI KESEJAHTERAAN 

FEBRI HASTUTI 

KEPALA PELAKSAAN KEWILAYAHAN 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Berdasarkan deskripsi pada pembehasan, peneliti dapat menarik beberapa 

kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi pelaksanaan program atau instansi terkait. 

6.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Analisiss Pelaksanaan 

Kewajiban dan Sanksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga 

Harapan (PKH) Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar 

dengan di dasarkan indikator pada indikator penelitian berdasarkan Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah 

sebagai berikut:  

1. Keluarga Penerima Manfaat Program keluarga Harapan Komponen 

Kesehatan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai KPM 

PKH masih ada KPM PKH komponen ibu hamil yang tidak memeriksakan 

kesehatan kurang dari empat kali selama hamil ke fasilitas kesehatan 

padahal seharusnya KPM ibu hamil  minimal memeriksakan 4 kali 

memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan dan begitu juga KPM yang 

memiliki komponen anak 0-6 tahun masih ada yang tidak memeriksakan 

kesehatan  ke posyandu atau fasilitas kesehatan   bisa dilihat dari data 

tabel 5.1 dan tabel 5.2 dan untuk komponen pendidikan dan 

Kesejahteraan sosial kewajibannya sudah terlaksana dengan baik. 
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2. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang tidak 

melaksanakan kewajiban akan diberi sanksi berupa sanksi penangguhan 

dan pemberhentian. Desa Alam panjang pelaksanaan sanksi baik 

penangguhan maupun pemberhentian belum terlaksana bisa dilihat dari 

hasil wawancara banyak KPM PKH komponen kesehatan yang tidak 

melaksanakan kewajiban tetapi dana tidak  tejadi penanguhan dan tidak 

diberhentikan dari KPM PKH. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat peneliti  berikan agar menjadi masukan 

terkait Pelaksanaan Kewajiban dan Sanksi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 

Program Keluarga Harapan (PKH) desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya 

kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

1. Pendamping menginformasikan atau mensosialisasikan kepada KPM atas 

kewajiban dan sanksi  agar KPM mengetahui kewajiban dan sanksi 

sehingga tidak ada lagi KPM yang tidak melaksanakan kewajiban.  

2. Pendamping PKH harus selalu berkoordinasi atau bekerja sama dengan 

pihak kesehatan, ketua kelompok untuk pelaksanaan kewajibanan. 

3.  Melakukan pengawasan yaitu seperti turun secara rutin minimal satu kali 

dalam tiga bulan kefaskes untuk mengetahui kehadiran KPM PKH ke 

fasilitas kesehatan dan membuat absensi KPM PKH komponen kesehatan 

kemudian setiap bulannya absen tersebut di berikan ke fasilitas kesehatan 

untuk diisi dan lebih mudah mengetahui datang atau tidaknya KPM 

memenuhi kewajiban sebagai komponen kesehatan. 
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4. Pengawasan sekretariat terhadap pendamping PKH agar pendamping bisa 

bekerja atau mengisi pom verifikasi dengan baik, jujur, sehingga terwujud 

tujuan dari PKH  di bidang kesehatan. 
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