
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA 

HARAPAN (PKH) DI KOTA PEKANBARU 

 PROVINSI RIAU 

 

SKRIPSI 

 

OLEH: 

 

NURFAZLINA 

11675202285 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM S1 

JURUSAN ADMINSITRASI NEGARA 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2020 



EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA 

HARAPAN (PKH) DI KOTA PEKANBARU 

 PROVINSI RIAU 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

 

 

OLEH: 

 

NURFAZLINA 

11675202285 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM S1 

JURUSAN ADMINSITRASI NEGARA 

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 

2020 



 



 



 i 

ABSTRACT 

Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan  

(PKH) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau 

 

Oleh  : 

Nurfazlina 

11675202285 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif. Teknik penarikan informan menggunakan teknik purposive berdasarkan 

kriteria. Selain itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  Teori yang digunakan adalah teori William 

N.Dunn tentang evaluasi . Hasil evaluasi ini dapat disimpulkan bahwa Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuan diluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu dengan harapan 

mampu memecahkan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat di Kota 

Pekanbaru. Target yang dicapai dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Kota Pekanbaru ini berupa terbantunya masyarakat yang kurang mampu 

khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan 

pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita. 

Kata kunci : Evaluasi, Program,Kemiskinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah 

penduduk yang banyak sehingga kemiskinan pun tak dapat dihindari. Masalah 

kemiskinan merupakan masalah yang kompleks karenanya meskipun berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan, tapi hingga kini 

faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah garis 

kemiskinan. Untuk mencari solusi yang relevan dalam pemecahan masalah 

kemiskinan, perlu dipahami sebab masalah dan menelusuri akar permasalahan 

kemiskinan itu. 

 Secara umum, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks, maka cara 

penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan 

semua komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat 

sasaran, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Menurut pandangan umum 

dimensi pendidikan yang rendah dan dimensi rendahnya mutu kesehatan masyarakat 

dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadinya kemiskinan. 

Dengan kondisi demikian, maka negara berkewajiban melakukan upaya 

pengetasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena 

masyarakat miskin merupakan tanggungjawab negara Indonesia. Sebagaimana 

tertuang dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak- 
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anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat 2 yang berbunyi “Negara 

mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan 

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Dalam 

melaksanakan kewajiban negara tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus 

memberikan perhatiannya secara serius dalam menanggulangi masalah kemiskinan 

dan perlu membuat suatu kebijakan atau program nasional yang berkaitan dengan 

pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. 

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus 

pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial bagi keluarga rumah tangga 

sangat miskin (RTSM), pemerintah mengeluarkan sebuah Program Keluarga Harapan 

(PKH) yaitu sebuah bantuan bersyarat sebagai jaminan sosial untuk mengakses 

kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita dan ibu hamil serta 

pendidikan bagi anak usia pendidikan dasar. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya 

membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan di 

Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang 

paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. PKH serupa dengan program 

di negara lain yang dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) atau 

bantuan tunai bersyarat. Program diberikan dalam rangka membantu rumah tangga 

miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian 

harga BBM. Di Indonesia, PKH sudah berjalan sejak 2007, menurut Mensos cukup 

berhasil dilihat dari tingkat partisipasi anak usia sekolah yang pergi ke sekolah terus 
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meningkat, begitu juga dengan partisipasi ibu hamil yang memeriksakan 

kandungannya sehingga berdampak pada menurunnya angka kematian ibu dan anak.    

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu Program yang 

terintegrasi antara kesehatan dengan sosial. PKH memberikan bantuan tunai bersyarat 

kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Peserta PKH adalah masyarakat yang 

masuk ke dalam kriteria miskin yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi usia di bawah 5 tahun di dalam satu 

rumah tangga sangat miskin (RTSM). Program ini dilakukan untuk mengurangi 

angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) 

yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan 

kemiskinan. 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. 

Struktur organisasi PKH terdiri dari Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan 

(UPPKH) Pusat, Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) 

Kabupaten/kota, dan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) 

Kecamatan. UPPKH Kecamatan melaporkan setiap bulan kepada UPPKH 

Kabupaten/kota, yang nantinya akan dilaporkan kepada UPPKH Pusat yang berada di 

Jakarta. 
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Tabel 1.1 

Pendamping Pkh Kota Pekanbaru 

 

No Kecamatan Jumlah Pendamping 

1 Tampan 8 

2 Payung Sekaki 5 

3 Bukit Raya 5 

4 Marpoyan Damai 7 

5 Tenayan Raya 12 

6 Lima Puluh 3 

7 Sail 2 

8 Pekanbaru Kota 4 

9 Sukajadi 5 

10 Senpelan 5 

11 Rumbai  9 

12 Rumbai Pesisir 7 

 

                 Jumlah 

 

72 

Sumber : Data  Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)              

               2019 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terdapat 72 orang pendamping PKH Kota 

Pekanbaru, dapat dilihat rata-rata pendamping PKH yang sudah dipilih oleh 

Kementerian Sosial yang sudah memiliki gejar sarjana dari berbagai macam gelar. 

Dalam pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru tentang penunjukan pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru . 
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Tabel 1.2 

Data keluarga Penerima Manfaat Program Harapan (PKH) di Kota Pekanbaru 

2019 

 

No Kecamatan Total keluarga 

Miskin 

Total 

keluarga 

KPM PKH 

1 Senapelan 7.365 736 

2 Sukajadi 8.883 661 

3 Tampan 24.888 1859 

4 Payung Sekaki 12.009 1017 

5 Tenayan Raya 25.779 2509 

6 Marpoyan Damai 19.824 1192 

7 Rumbai 19.599 1694 

8 Rumbai Pesisir 17.198 1359 

9 Bukit Raya 11.748 770 

10 Lima Puluh 6.351 563 

11 Pekanbaru Kota 5.555 580 

12 Sail 3.555 257 

Sumber : Data  Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH)              

               2019 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian Maya Dehani, 2017.Evaluasi Program Keluarga 

Harapan Di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Jurnal Governansi, dapat 

disimpulkan baha proses pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik sesuai dengan 

tujuan  diluncurkan PKH yaitu dengan harapan mampu memecahkan masalah klasik 

yang dihadapi RTSM seperti     masalah gizi buruk, tingginya kematian ibu dan bayi 

serta rendahnya partisipasi anak usia sekolah. Target yang dicapai dalam pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Bogor Selatan ini berupa 

terbantunya masyarakat tidak mampu khususnya RTSM dalam memenuhi kebutuhan 

hidup berkaitan dengan pendidikan, kesehatan ibu hamil dan balita. Seterusnya dari 

hasil peneitian Rahmat Diyanto, Darsono dan Edy Purnomo, Evaluasi Program 
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Keluarga Harapan (PKH) pada siswa SMP Budi Utomo Karya Mulya Sari 

Kecamatan Candipuro Kabupaten Lambung Selatan bahwa hasil evaluasi 

menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) pada sisa SMP berhasil 

dengan baik dimana pelaksanaan PKH yang diberikan oleh pemerintah dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan membawa pengaruh terhadap kemajuan belajar 

siswa dalam membantu mensukseskan wajib belajar 9 tahun dan yang terakhir hasil 

penelitian Muhtadin, Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan 

pendidikan dan kesehatan di Kota Pekanbaru menunjukkan kurangnya pengawasan 

yang belum maksimal dari keluarga baik ibu mapun ayah, serta minimnya motivasi 

orang tua terhadap anaknya untuk pergi kesekolah, dalam pelaksanaan PKH dibidang 

kesehatan belum semua peserta Program Keluarga Harapan mendapatkan program 

Kartu Indonesia Sehat (KIS) karena periode updating data kemiskinan dari BPS 2011. 

Berdasarkan permasalahan dalam pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru, tentu 

harus mampu di jawab oleh pihak terkait dalam hal ini khususnya para pendamping 

PKH dengan upaya yang ditekankan pada adanya penjelasan-penjelasan secara 

menyeluruh. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

meneliti tentang “Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)  Di Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Dari uraian Latar belakang Masalah di  atas, maka permasalahan dapat dirumuskan : 

 

1. Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kota 

Pekanabaru  Provinsi Riau. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :   

1. Secara teoritis 

 penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan masukan untuk 

pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan menggunakan cara 

penelitian yang berbeda dan informan-informan penelitian yang lebih baik dari 

sebelumnya.  

2. secara praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi stakeholders 

yang berkepentingan pada penanggulangan kemiskinan, khususnya melalui Program 

Keluarga Harapan (PKH). 

 

1.5 Batasan Penelitaan 

Ruang Lingkup Penelitian Terhadap batasan dalam masalah yang akan diteliti adalah 

difokuskan kepada Peserta penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan Di 

Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

1.6 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan penyajian dalam skripsi ini dijabarkan atas 1 bab yang 

terdiri sub-sub bab yang saling berkaitan sebagai berikut : 

BAB I :Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian  dan sistematika masalah. 

BAB II :Landasan Teori, terdiri dari konsep konsep yang melandasi dari penelitian 

sehingga dapat mendukung dari penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III :Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan tentang tempat dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, metode pengumpulan data,  

rmetode analisa data. 
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BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan lokasi 

penelitian, peneliti mencoba menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian, 

susunan dan organisasi lokasi penelitian, uraian bagian dan bagian lokasi penelitian. 

BAB V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini memuat hasil penelitian 

dan pembahasan yang diteliti. 

BAB VI : Penutup, pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan 

saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan tentang Kebijakan Publik 

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik  

Istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, sanskerta, dan latin. kar 

kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu polis (negara-kota) dan 

dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia (negara) dan akhirnya dalam 

bahasa Inggris policie, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau 

administrasi pemerintahan (Dunn dalam Anggara, 2012:449).  

Menurut Nasucha dalam Pasolong (2013:39), kebijakan publik adalah 

kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam 

perangkat peraturan hukum. Chandler dan Plano dalam Pasolong (2013:38) 

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintahan.  

Kemudian, Dunn dalam Pasolong (2013:39) berpendapat bahwa kebijakan 

publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat 

oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas 

pemerintahan, seperti pertanahan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, 

kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.  
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Pendapat lainnya menurut Anderson dalam Subarsono (2016:2), 

mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan 

dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi 

oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Definisi lainnya menurut Dye dalam 

Subarsono (2016:2), kebijakan publik yaitu “apapun yang dipilih pemerintah untuk 

dilakukan atau tidak dilakukan (public policy is whatever government choose to do or 

not to do)”. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu 

yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah ketika 

menghadapi masalah publik.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan 

bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan 

masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.  

2.1.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik  

Menurut Easton dalam Suharno (2013:14-15), ciri kebijakan publik yang utama 

yaitu yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem 

politik yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusanurusan politik dan dianggap 

oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan 

politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Implikasi dari 

pernyataan diatas menyimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah: 
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a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan 

daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. 

Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu 

tindakan yang direncanakan. 

b)  Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait 

dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. 

Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang 

dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan 

yang bersangkut-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.  

c) Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah 

dalam bidang-bidang tertentu.  

d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam 

bentuk yang positif dapat mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah 

yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam 

bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat-pejabat 

pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun 

ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan. 
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2.1.3 Proses Kebijakan Publik  

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan dalam 

rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan publik 

menurut Dunn dalam Suharno (2013:22-23) adalah sebagai berikut : 

1)Penyusunan agenda  

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda 

publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk 

waktu lama. 

2) Formulasi Kebijakan  

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. 

Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan 

peradilan dan tindakan legislatif. 

 3) Adopsi kebijakan 

 Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, 

konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.  

4) Implementasi kebijakan  

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang 

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. 
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 5) Evaluasi/Penilaian kebijakan  

Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah 

badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan 

kebijakan dan pencapaian tujuan. 

Sedangkan Anderson dalam Suharno (2013:25-26), sebagai pakar kebijakan publik 

menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut: 

1) Formulasi masalah (problem formulation) 

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah 

kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintahan. 

2) Formulasi kebijakan (formulation) 

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk 

memecahkan masalah tersebut?siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi 

kebijakan? 

3) Penentuan kebijakan (adaption) 

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang 

harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari 

kebijakan yang telah ditetapkan? 

4) Implementasi (implementation)  

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan?Apa yang mereka 

kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan? 
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5) Evaluasi (evaluation)  

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur?Siapa yang 

mengevaluasi kebijakan?Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah 

tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan? 

2.2 Tinjauan tentang Pemerdayaan Masyarakat 

2.2.1 Konsep Pemerdayaan Mayarakat 

Konsep pemberdayaan muncul sebagai konsep alternatif pembangunan yang 

pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok 

masyarakat yang berlandaskan sumber daya pribadi, partisipatif, demokratis, dan 

pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.Konsep pemberdayaan sekaligus 

mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat yang berada di lapisan 

paling bawah. 

 

Paradigma pemberdayaan masyarakat yang mengemuka sebagai isu sentral 

dewasa ini muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum 

tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di perdesaan, kawasan terpencil, dan 

terbelakang. Pemberdayaan pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pusat 

perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Paradigma pemberdayaan 

adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat dan merupakan proses pembangunan 

yang mendorong prakarsa masyarakat yang berakar dari bawah.  
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Pemberdayaan tidak hanya menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah 

ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya. Artinya, 

pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-

nilai sosial. Konsep pemberdayaan termasuk dalam pengembangan masyarakat dan 

terkait dengan konsep: kemandirian (self help), partisipasi (participation), jaringan 

kerja (networking), dan pemerataan (equity). 

2.2.2 Strategi Pemberdayaan Masyarakat  

Secara teoritis, kecenderungan primer menunjuk pemberdayaan sebagai 

proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau 

kemampuan kepada masyarakat agar setiap individu menjadi lebih berdaya. 

Sebaliknya, kecenderungan sekunder menekankan pada proses memberikan stimulus, 

dan mendorong individu agar mampu menentukan pilihan hidupnya melalui proses 

dialog. 

Sehubungan dengan deskripsi konseptual di atas, maka minimal terdapat tiga 

strategi pemberdayaan yang umum dilaksanakan, yakni:  

Pertama, pemberdayaan yang hanya berkutat di “daun” dan “ranting” atau 

pemberdayaan konformis. Yaitu pemberdayaan hanya dilihat sebagai upaya 

peningkatan daya adaptasi terhadap struktur sosial-kemasyarakatan yang ada.Bentuk 

strateginya adalah mengubah sikap mental masyarakat yang tidak berdaya dan 
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pemberian bantuan. Program-program berjenis karitatif dan sinterklas termasuk 

dalam kategori ini.  

Kedua, pemberdayaan yang berkutat di “batang” atau pemberdayaan reformis. 

Konsep ini tidak mempermasalahkan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya 

yang ada, yang terpenting adalah kebijakan operasional. Pemberdayaan difokuskan 

pada upaya peningkatan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan, 

peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan, dsb. 

Ketiga, pemberdayaan yang berkutat di “akar” atau pemberdayaan struktural. 

Strategi ini melihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat adalah karena struktur 

sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan peluang bagi kaum 

yang lemah, dengan demikian pemberdayaan ini menempuh strategi melalui 

transformasi struktural secara mendasar. 

2.2.3 Pendekatan Pemberdayaan dengan CD 

CD atau pengembangan komunitas merupakan suatu hal yang sangat menarik 

untuk terus dikaji dan direalisasikan. Berkembangnya konsep CD yang berbasis nilai-

nilai pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian (self reliance) dalam masyarakat 

tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, 

pengembangan komunitas bukan hanya merupakan strategi pemberdayaan 

masyarakat yang berjalan satu arah melainkan memungkinkan pemberi dan penerima 

terlibat dalam prosesnya yang mencakup perencanaan, pengawasan dan evaluasi. 
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Tidak dapat dipungkiri bahwa CD merupakan salah satu metode yang tepat 

untuk menjawab isu-isu dan masalah-masalah sosial di Indonesia. Terlebih lagi 

kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang masih menerapkan sistem 

komunal merupakan modal penting bagi pelaksanaan CD. Definisi CD adalah suatu 

proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas 

pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan kultural komunitas, 

mengintegrasikan komunitas kedalam kehidupan nasional dan mendorong 

optimalisasi kontribusi komunita. Pendapat lain disampaikan oleh Christenson dan 

Robinson (dalam Alfitri, 2011:32), mereka menyatakan bahwa CD adalah suatu 

proses pengembangan prakarsa masyarakat tertentu dalam rangka melakukan 

tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, 

sosial, kultural, dan lingkungan. Penekanan konsepsi Christenson dan Robinson 

tersebut yakni pada prakarsa dan partisipasi masyarakat agar pemberdayaan dapat 

menolong diri masyarakat sendiri untuk keluar dari masalah. 

2.3 Tinjauan tentang Evaluasi  

2.3.1 Konsep Evaluasi  

Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam 

suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanannya, mengendalikan tingkah laku 

dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan 

mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik. 
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 Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan. 

Keban dalam Pasolong (2013:60), salah satu bidang penting lain yang dipergunakan 

untuk mengawasi jalannya proses implementasi adalah monitoring. Di dalam proses 

monitoring ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil-hasil sementara 

untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya.  

2.3.2 Tujuan Evaluasi 

 Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut : 

1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat 

diketahui derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.  

2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui 

berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.  

3) Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi 

adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu 

kebijakan.  

4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi ditujukan 

untuk melihat dampak positif maupun negatif.  

5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk 

mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara 

membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.  
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6) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir 

dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar 

dihasilkan kebijakan yang lebih baik. 

2.3.3 Alasan Evaluasi 

Kebijakan Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan 

untuk kepentingan keberlanjutan (sustainable) suatu program. Subarsono (2016:123-

124) memberikan beberapa argumen perlunya evaluasi.  

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu 

kebijakan mencapai tujuannya.  

2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat 

efektivitasnnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. 

3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu 

kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah 

kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan 

program pemerintah. 

 4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan 

evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder, terutama kelompok sasaran 

tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.  
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5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan 

bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang 

akan datang agar tidak melakukan kesalahan yang sama.  

2.3.4 Pendekatan Terhadap Evaluasi 

Tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni: 

1. Evaluasi Semu (Pseudo Evalution)  

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid tentang hasil-hasil 

kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut 

pada individu, kelompokk, atau masyarakat. 

2. Evaluasi Formal (Formal Evaluation)  

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan 

yang secara formal diumumkan sebagai sasaran program kebijakan. 

3. Evaluasi Proses Keputusan Teoritis (Decision Theoritic Evaluation) 

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan 

yang secara eksplisit diinnginkan oleh berbagai stakeholders. 
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 2.4 Tinjauan Tentang PKH (PKH) 

2.4.1 Konsep PKH  

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program penanggulangan 

kemiskinan dengan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat 

Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH 

yang berkaitan dengan peningkatan kualitas di bidang pendidikan dan kesehatan. 

Berdasarkan Panduan Umum PKH (2016:13-14) dijelaskan bahwa secara 

teknis, pelaksanaan PKH dijalankan berdasar peraturan dibawah ini: 

a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.  

b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.  

c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  

d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.  

e) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

 f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial. 

 g) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan.  



23 
 

 
 

h) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementrian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).  

i) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementrian Sosial (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).  

j) Inpres Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin 

lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta PKH (PKH).  

k) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja 

Bantuan Sosial pada Kementrian Negara/Lembaga. 

 2.4.2 Kriteria Peserta PKH  

Berdasarkan Panduan Umum PKH (2016:16-17) disebutkan kriteria peserta 

PKH adalah RTSM/KSM yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu sebagai 

berikut:  

a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia di bawah 6 tahun, ibu 

hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.  

b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta 

pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, 

termasuk anak penyandang disabilitas ringan/ sedang.  
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c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat di 

dalam keluarga peserta PKH.  

d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun ke atas di 

dalam keluarga peserta PKH. 

2.4.3 Tujuan PKH 

Tujuan umum dan tujuan khusus digulirkannya PKH. Tujuan umum PKH 

dalam jangka pendek diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah 

tangga (dampak konsumsi langsung), dan dalam jangka panjang merupakan investasi 

generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan 

(dampak pengembangan modal manusia). Artinya PKH diharapkan sebagai program 

yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.  

2.4.4 Proses PKH 

 Proses pelaksanaan PKH yang diolah berdasarkan Panduan Umum 

Pelaksanaan PKH 2015 adalah sebagai berikut:  

1. Targeting PKH didasarkan atas basis data terpadu untuk Program Perlindungan 

Sosial dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang 

bersumber dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS). 
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 2. Pendamping melakukan pertemuan awal dengan calon peserta PKH untuk 

menginformasikan tujuan dan ketentuan PKH dan melakukan validasi data untuk 

menentukan Daftar Tetap Peserta PKH untuk kemudian dikirim ke UPPKH Pusat.  

3. Jika data calon pesert telah valid dan memenuhi kriteria kepersertaan maka peserta 

PKH akan menerima Kartu PKH.  

4. Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen 

kepersertaan PKH. Penyaluran bantuan dilaksanakan empat tahap dalam setahun. 

 5. Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran 

(enrollment) dan kehadiran (attendance) anak baik di sekolah untuk komponen 

pendidikan dan di Puskesmas atau Posyandu untuk komponen kesehatan. Apabila 

terdapat peserta yang tidak memenuhi komitmen pada akan diberikan sanksi. 

 6. Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat 

pada Master Database. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada 

perubahan dikemudian pemutakhiran data dilakukan oleh operator dengan 

mengirimkan data para peserta PKH yang telah diverifikasi kepada UPPKH Pusat. 

Data tersebut dijadikan acuan untuk menentukan besarnya dana PKH tahap 

selanjutnya. 
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2.4.5 Hak dan Kewajiban Peserta PKH  

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat bagi Keluarga Sangat 

Miskin. Oleh karena itu peserta PKH wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagi 

peserta.  

1) Hak Peserta PKH  

a. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan 

program.  

b. Mendapatkan layanandi fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota 

keluarga. 

c. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas 

penanggulangan kemiskinan lainnya. 

2) Kewajiban Peserta PKH  

Seluruh anggota keluarga peserta PKH memiliki kewajiban memenuhi komitmen 

berdasarkan kriteria komponen masing-masing sebagai berikut: 

a) Kewajiban Bidang Kesehatan  

1. Peserta PKH yang telah memiliki kartu PKH, wajib memenuhi persyaratan 

kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan bagi peserta 

PKH.   
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2. Peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah peserta yang memiliki 

ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan 

SD.  

b) Kewajiban bidang Pendidikan 

Peserta PKH yang memiliki anak 6-21 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/ 

terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB/ Salafiyah Ula/ Paket A atau 

SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs, atau 

SMA/MA/Paket C termasuk SMA/MA terbuka) dan mengikuti kehadiran minimal di 

kelas 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. 

Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan 

sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi bidang pendidikan. 

c) Kewajiban Komponen Kesejahteraan Sosial  

Penyandang disabilitas berat melakukan pemeliharaan kesehatan sesuai 

kebutuhan. Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui 

kunjungan ke rumah (home care).  

2.4.6 Tugas dan Kewajiban Pendamping PKH  

Berdasarkan Panduan Umum PKH bagian Pengelolaan Sumber Daya 

(2016:26-28) dijelaskan mengenai tugas dan kewajiban pendamping PKH sebagai 

berikut.  
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a) Tugas Pendamping 

1. Melakukan sosialisasi PKH kepada aparat kecamatan, pemerintahan 

desa/kelurahan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Kesehatan, dan masyarakat umum.  

2. Menyelenggarakan kegiatan awal pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH.  

3. Melakukan kegiatan verifikasi komitmen kehadira komponen,peserta PKH pada 

layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan setiap bulannya dan melakukan 

pemukhtahiran data kepersertaan PKH setiap ada perubahan.  

4. Memfasilitasi dan melakukan penyelesaian masalah atau keluhan dan pengaduan 

peserta PKH.  

5. Melakukan koordinasi dengan petugas pelayanan pendidikan dan kesehatan terkait 

dengan pelaksanaan PKH di lokasi tugasnya.  

6. Melakukan pertemuan rutin bulanan dengan seluruh peserta PKH, memberikan 

motivasi kepada peserta PKH untuk memenuhi kewajibannya.  

7. Melakukan kegiatan pertemuan kelompok dan pertemuan peningkatan kemampuan 

keluarga (P2K2) untuk seluruh peserta PKH untuk tujuan perubahan pengetahuan, 

sikap, dan perilaku.  
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8. Melakukan pendampingan kepada peserta PKH dan memastikan pemenuhan 

komitmen kehadiran pada layanan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

9. Melakukan mediasi, fasilitas dan advokasi kepada peserta PKH untuk 

mendapatkan haknya sebagai peserta PKH serta bantuan dari program 

komplementaris, meliputi KKS, KIS, KIP, KUBE/UEP, RASTRA, Rumah Tinggal 

Layak Huni, dan bantuan komplementaris lainnya.  

10. Melakukan koordinasi dengan aparat kecamatan, pemerintah desa/keluarahan, 

UPT Pendidikan dan UPT Kesehatan terkait pelaksanaan PKH. 

b) Kewajiban Pendamping  

1. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai Pedoman Umum 

PKH dan ketentuan lain yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial;  

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi pendampingan peserta PKH dengan 

Koordinator Kabupaten/Kota.  

3. Melakukan koordinasi dan membangun kemitraan dengan unsur-unsur di luar PKH 

termasuk unsur-unsur berbasis masyarakat dalam rangka pengembangan dan 

pemberdayaan keluarga peserta PKH. 

 4. Melakukan koordinasi dengan petugas penyedia layanan pendidikan dan layanan 

kesehatan terkait pelaksanaan verifikasi komitmen peserta PKH.  
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5. Melakukan koordinasi dengan petugas bayar terkait pelaksanaan penyaluran 

bantuan PKH di lokasi tugasnya. 

 6. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan bimbingan teknis 

tentang PKH yang diselengarakan oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial 

Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota Pelaksana PKH. 

7. Membantu Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan dan 

pelaporan terkait dengan program-program perlindungan dan jaminan sosial serta 

program penanggulangan kemiskinan.   

8. Bertanggung jawab terhadap capaian target dan kualitas pelaksanaan PKH di lokasi 

tugasnya. 

9. Melaporkan hasil pencatatan dan laporan realisasi kegiatan pendampingan PKH 

kepada Camat secara periodic. 

Tabel 2.1 

Skenario bantuan PKH  Per TahunDi kota Pekanbaru 

Skenario Bantuan Jumlah Besaran 

Bantuan tetap Rp. 300.000 

Bantuan bagi RTSM/KSM yang memiliki: Anak usia 

di bawah 6 tahun , ibu hamil/ menyusui 

Rp. 1.000.000 

Anak peserta pendidikan setara SD/MI/Paket 

A/SDLB 

Rp. 500.000 

Anak peserta pendidikan setara 

SMP/MTs/PaketB/SMLB 

Rp. 1.000.000 

Bantuan maksimum perRTSM/KSM Rp. 2.8000.000 

Bantuan maksimum perRTSM/KSM Rp. 800.000 

Rata-rata bantuan perRTSM/KSM Rp. 1.800.000 

Sumber : pedoman operasional penyaluran dana bantuan PKH pertahun Di Pku 
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Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat di jelaskan bahwa pembayaran bantuan 

dilakukan bantuan tetap diberikan kepada peserta PKH adalah Rp. 300.000,- jika 

peserta memiliki anak usia di bawah6 tahun dan ibu hamil/menyusui maka bantuan 

akan ditambah Rp. 1.000.000,- jika memiliki anak peserta pendidikan setara SD/MI 

akan bertambah lagi Rp. 500.000,- dan akan bertambah lagi Rp. 1.000.000,- jika 

peserta memiliki anak peserta pendidikan SMP/MTs. Bantuam maksimum per 

RTSM/KSM Rp. 2.800.000,-. Bantuan minimum per RTSM/KSM Rp. 800.000. dan 

rata-rata bantuan per RSTM/KSM Rp. 1.800.000,-. Pembayaran tersebut dibagi 

dalam empat tahap dan dibayarkan sekali tiga bulan, tetapi mulai pada tahun 2017 

penyaluran dana PKH dilakukan pemerataan untuk semua penerima PKH yang 

jumlah pertahunnya sebanyak Rp. 1.900.000,- yang dibagi dalam empat tahap yaitu 

Penyaluran pertama sebesar Rp 500.000,- kedua Rp 450.000,- ketiga Rp 500.000,- 

dan keempat Rp 450.000,- Selain itu penerima PKH berhak mendapatkan bantuan 

program program lain contohnya bantuan beras bulog, kartu Indonesia pintar dan 

kartu Indonesia sehat. 

2.5 Pandangan islam tentang Kemiskinan 

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan 

kefakiran yang sangat. Allah Swt. menggunakan istilah itu dalam firman-Nya: 

 أَْو ِمْسِكينًا َذا َمْتَربَة  

“..atau orang miskin yang sangat fakir” (QS al-Balad [90]: 16) 
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Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab: al-faqru, berarti membutuhkan 

(al-ihtiyaaj). Allah Swt. berfirman: 

 فَقَاَل َربِّ إِنِّي لَِما أَْنَسْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْير  فَِقير  

“…lalu dia berdoa, “Ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu 

kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku” (QS al-Qashash [28]:24). 

Dalam pengertian yang lebih definitif, Syekh An-Nabhani mengategorikan yang 

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

orang fakir. Sementara itu, orang miskin adalah orang yang tak punya harta (uang), 

sekaligus tak punya penghasilan. (Nidzamul Iqtishadi fil Islam, hlm. 236, Darul 

Ummah-Beirut). Pembedaan kategori ini tepat untuk menjelaskan pengertian dua 

pos mustahiq zakat, yakni al-fuqara (orang-orang faqir) dan al-masakiin (orang-

orang miskin), sebagaimana firman-Nya dalam QS at-Taubah [9]: 60. 

Kemiskinan atau kefakiran adalah suatu fakta, yang dilihat dari kacamata dan 

sudut mana pun seharusnya mendapat pengertian yang sesuai dengan realitasnya. 

Sayang peradaban Barat Kapitalis, pengemban sistem ekonomi Kapitalis, memiliki 

gambaran/fakta tentang kemiskinan yang berbeda-beda. Mereka menganggap 

bahwasannya kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan atas barang ataupun jasa secara mutlak. Karena kebutuhan berkembang 

seiring dengan berkembang dan majunya produk-produk barang ataupun jasa, maka 

mereka menganggap–usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atas barang dan jasa 

itu pun mengalami perkembangan dan perbedaan. 
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Akibatnya, standar kemiskinan/kefakiran di mata para Kapitalis tidak memiliki 

batasan-batasa yang fixed. Di AS atau di negara-negara Eropa Barat misalnya, 

seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekundernya sudah 

dianggap miskin. Pada saat yang sama, di Irak, Sudan, Bangladesh misalnya, 

seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sekundernya, tidak 

dikelompokkan dalam kategori fakir/miskin. Perbedaan-perbedaan ini–meski fakta 

tentang kemiskinan itu sama saja di mana pun–akan mempengaruhi mekanisme dan 

cara-cara pemecahan masalah kemiskinan. 

Berbeda halnya dengan pandangan Islam, yang melihat fakta 

kefakiran/kemiskinan sebagai perkara yang sama, baik di Eropa, AS maupun di 

negeri-negeri Islam. Bahkan, pada zaman kapan pun, kemiskinan itu sama saja 

hakikatnya. Oleh karena itu, mekanisme dan cara penyelesaian atas problem 

kemiskinan dalam pandangan Islam tetap sama, hukum-hukumnya fixed, tidak 

berubah dan tidak berbeda dari satu negeri ke negeri lainnya. Islam memandang 

bahwa kemiskinan adalah fakta yang dihadapi umat manusia, baik itu muslim 

maupun bukan muslim. 

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah 

menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa 

tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Swt. berfirman: 

 َوَعلَى اْلَمْىلُىِد لَهُ ِرْزقُهُنَّ َوِكْسَىتُهُنَّ بِاْلَمْعُروفِ 
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“Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan 

cara yang makruf” (QS al-Baqarah [2]:233).  

 أَْسِكنُىهُنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنتُْم ِمْن ُوْجِدُكمْ 

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal, sesuai dengan 

kemampuanmu” (QS ath-Thalaaq [65]:6). 

Rasulullah saw. bersabda: 

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

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

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

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

berkait erat dengan kelangsungan eksistensi dan kehormatan manusia. Apabila 

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

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

menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, 

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

kemiskinan” (QS al- Baqarah [2]:268) 

 

2.6 Penelitian Terdahlu 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, ada 3 peneliti terdahulu yang melakukan 

penelitian tentang Program Keluarga Harapan (PKH), berikut penelitian terdahulu 

yang digunakan penulis sebagai referensi: 
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1. Skripsi yang berjudul “Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (studi di 

Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)” yang ditulis oleh 

Slamet Riyadi Universitas Lampung, mengemukakan bahwa PKH yang 

mengkombinasikan skema bantuan tunai dengan prasyarat berupa komitmen 

kehadiran peserta PKH 

2. Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 

(Study pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit Kabupaten 

Way Kanan)” yang ditulis oleh Kartiawati Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Skripsi ini menyoroti tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menurut 

perspektif Ekonomi Islam. 

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam 

(Study pada Peserta PKH Kampung Bonglai Kecamatan Banjit  Way Kanan)” 

yang ditulis oleh Kartiawati Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Skripsi ini 

menyoroti tentang Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif 

Ekonomi Islam. pelaksanaan Keluarga Harapan (PKH) dilakukan. 
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2.7 Definisi Konsep 

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menegaskan konsep atau batasan yang 

digunakan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara 

penulis dan pembaca.Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Evaluasi pelaksanaan program 

Evaluasi pelaksanaan prograwwm merupakan upaya untuk mendapatkan 

informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, 

keluaran, manfaat dan dapak dari pelaksanaan program yang baru selesai 

dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan 

keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian 

program selanjutnya. Dengan dilaksanakannya evaluasi pada suatu program maka 

akan diketahui faktorfaktor yang mempengaruhi dan dampak dari pelaksanaan 

program sehingga pada perencanaan program yang akan datang dapat berjalan lebih 

baik. 

2. Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah untuk 

menanggulangi masalah kemiskinan dengan memberikan bantuan bersyarat kepada 

keluarga sangat miskin yang memiliki komponen yang ditentukan yaitu memiliki 

anak yang masih menempuh pendidikan baik tingkat SD maupun SMP. 
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2.8 Konsep Operasional 

 

Tabel 2.2 Konsep Operasional 

Referensi  Indikator  Sub Indikator  

 

 

 

 

 

 

Evaluasi 

Pelaksanaan 

Program Keluarga 

Harapan di Kota 

Pekanbaru Provinsi 

Riau 

Tujuan 1.untukmeningkatkan taraf hidup 

Keluarga Penerima 

Manfaatmelalui akses layanan 

pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan sosia 

2. mengurangi beban pengeluaran 

dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskindan rentan 

3.menciptakan perubahan 

perilaku dan kemandirian 

Keluarga Penerima Manfaatdalam 

mengakses layanan kesehatan dan 

pendidikanserta kesejahteraan 

sosial 

4.mengurangikemiskinan dan 

kesenjangan 

5. mengenalkan manfaat produk 

dan jasa keuangan formal kepada 

Keluarga Penerima Manfaat 

Sasaran 1.keluarga dan/atau seseorang 

yang miskin dan rentan 

sertaterdaftar dalam data terpadu 

program penanganan fakir 

miskin, memiliki komponen 

kesehatan, pendidikan, dan/atau 

kesejahteran sosial 

2.PKH Akses sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1) terdiri 

ataswilayah: 

a.pesisir dan pulau kecil; 

b.daerah tertinggal/terpencil;atau 

c.perbatasan antarnegara 

 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 Tentang Program 

Keluarga Harapan    (PKH) 
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2.9 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) 

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

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 

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

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya 

Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5449) 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8) 

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86) 
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8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial 

Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

156) 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 

14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125) 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme 

Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705) 

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

Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147) 

 

Sumber : Peraturan Menteri sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga      

Harapan 
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2.10 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan menteri sosial no 1 tahun 2018 Tentang Keluarga  

 

Evaluasi Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan 

Tujuan Sasaran Hak Dan Kewajiban 

1.untukmeningkatkan taraf 

hidup Keluarga Penerima 

Manfaatmelalui akses layanan 

pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan sosia 

2.mengurangi 

bebanpengeluaran dan 

meningkatkan pendapatan 

keluarga miskindan rentan 

3.menciptakan perubahan 

perilaku dan kemandirian 

Keluarga Penerima 

Manfaatdalam mengakses 

layanan kesehatan dan 

pendidikanserta kesejahteraan 

sosial 

4.mengurangikemiskinan dan 

kesenjangan 

5.mengenalkan manfaat 

produk dan jasa keuangan 

formal kepada 

KeluargaPenerima Manfaat 

1.keluarga dan/atau seseorang yang 

miskin dan rentan sertaterdaftar 

dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin, memiliki 

komponen kesehatan, pendidikan, 

dan/atau kesejahteran sosial 

2.PKH Akses sebagaimana 

dimaksud pada ayat(1) terdiri 

ataswilayah: 

a.pesisir dan pulau kecil; 

b.daerah tertinggal/terpencil;atau 

c.perbatasan antarnegara 

1.Keluarga Penerima Manfaat PKH 

berhakmendapatkan: 

a.Bantuan Sosial PKH; 

b.pendampingan PKH; 

c.pelayanan di fasilitas kesehatan, 

pendidikan, dan/atau kesejahteraan 

sosial; dand.program Bantuan 

Komplementer di bidang 

kesehatan, pendidikan, subsidi 

energi, ekonomi, perumahan, dan 

pemenuhan kebutuhan dasar 

lainnya. 

Berhasil 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

Pemilihan lokasi ini dikarenakan Kota Pekanbaru memiliki banyak jumlah Keluarga 

Sangat  Miskin (KSM) sehingga tertarik untuk melihat sejauh mana hasil Program 

Keluarga Harapan dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Kota tersebut dan 

penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai selesai. 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu 

menghasikan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang 

dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu 

dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik. Melalui jenis penelitian ini, penulis bermaksud untuk 

menggambarkan bagaimana pencapaian pelaksaan Program Keluarga Harapan di 

Kota Pekanbaru.  
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3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kesioner, 

kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara 

sumber. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

observasi dan wawancara langsung dengan narasumber terkait dengan Evaluasi 

Program Keluarga Harapan di Kota Pekanbaru. 

3.2.2 Data Sekunder  

Data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan 

keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku 

sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.Data yang diperoleh dari data 

sekunder ini tidak perlu diolah lagi. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Observasi / Pengamatan langung 

Dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak 

diamati orang lain, khususnya yang berada dalam lingkungan itu, karena telah 

dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara. Melalui 

observasi juga dapat diperoleh kesankesan pribadi dan merasakan suasana situasi 

sosial yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Karang Rejo 

untuk mengamati secara langsung bagaimana hasil pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan di Kota tersebut. 
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3.3.2  Wawancara 

Wawancara merupakan    pertemuan dua orang untuk dapat bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota 

Pekanbaru, khususnya penerima manfaat PKH. 

3.3.3 Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi dalam kata lain adalah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa, dokumen-dokumen yang ada di Kota Pekanbaru serta UPPKH 

Riau. Berikut daftar dokumen yang berhasil peneliti kumpulkan. 

3.4 Informan Penelitian       

Orang-orang yang paham atau pelaku terlibat langsung dengan permasalahan 

penelitian. Informan yang dipilih adalah yang dianggap releven dalam memberikan 

informasi mengenai evaluasi pelaksanaan program keluaga harapan (PKH) di Kota 

Pekanbaru.        

 

1. Sasaran PKH 
Akses merupakan 
keluarga dan/atau 
seseorang yang 
miskin dan rentan 
di wilayah PKH 
Akses yang 
terdaftar dalam 
data terpadu 
program 
penanganan fakir 
miskin yang 
memiliki 
komponen 
kesehatan, 
pendidikan, 
dan/atau 
kesejahteraan 
sosial. 
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1) Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin 

2) Pendamping PKH 

3) Peserta PKH 

3.5 Analisa Data  

Analisi data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan akan diperlajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1. Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat 

itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai 

ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan 

berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki 

yang terletak di tepi muara sungai Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di 

Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan 

perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid 

Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk 

membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis 

tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat 

baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 

 Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 

1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, 

Tanah Datardan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "PekanBaharu" 
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selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan 

Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN BAHARU", yang 

dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU. 

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut: 

1. SK Kerajaan Besluit van Her InlancheZelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19 

Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.  

2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang 

Controleur berkedudukan di Pekanbaru.  

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut 

Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.  

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 Pekanbaru 

dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b.  

5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, 

Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.  

6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.  

7. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.  

8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru 

menjadi ibukota Propinsi Riau. 
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9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. 

10. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota. 

4.2. Wilayah Geografis 

4.2.1. Letak dan Luas 

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 

0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 

meter.Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian 

berkisar antara 5 - 11 meter. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², 

terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan / Desa. Dari hasil pengukuran / pematokan 

di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 

adalah 632,26 Km². 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya 

kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan 

dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta 

kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan 

wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota 
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Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan / Desa baru 

dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan / Desa.  

4.2.2 Batas 

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten / Kota:  

a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar  

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan  

c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  

d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 

4.2.3 Sungai 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur. 

Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, 

Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampandan Sungai Sail. 

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat 

pedalaman kekota serta dari daerah lainnya. 

4.2.4 Iklim 

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 

berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º C - 23,0º C. Curah 

hujan antara 38,6 - 435,0 mm / tahun dengan keadaan musim berkisar : 
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a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.  

b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus Kelembapan maksimum antara 

96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%. 

4.2.5 Jarak Ibukota 

          Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus 

dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya dapat di lihat pada table 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 jarak ibukota pekanbaru 

 

 

 

 

Pekanbaru 

Taluk Kuantan = 118 Km 

Rengat = 159 Km 

Tembilahan = 21.3,5 Km 

Kerinci = 33,5 Km 

Siak = 74,5 Km 

Bangkinang = 51 Km 

Pasir Pangaraian = 132,5 Km 

Bengkalis = 128 Km 

Bagan = 192,5 Km 
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Dumai = 125 Km 

Sumber: http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/ 

4.3. Pendidikan 

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah 

Universitas Riau, UIN Suska, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam 

Riau, dan Universitas Lancang Kuning. Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru 

sekitar 13,87 % masyarakatnya dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan 

masih didominasi oleh tamatan SLTA sekitar 37,32 %. Sedangkan tidak memiliki 

ijazah sama sekali sebanyak 12,94 % dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 

10 tahun keatas. 

 Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi Riau, 

didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya dan Riau 

umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu 

perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang unik serta telah 

memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini 

diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan. 

4.4. Perekonomian 

 Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran 

perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta 
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pabrik pengolahannya.Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan 

inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 

0.30%.Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok 

barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada 

triwulan laporan tercatat mengalam ideflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 

0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 

2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan 

Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010. 

 Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang 

peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni kota ini. Penemuan 

cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan 

migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi 

andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada 

jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, 

diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal 

SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau 

di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus 

berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di 

antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas 

pendukungnya. Beberapa pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar 
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Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar 

Lima puluh dan Pasar Cik Puan. 

 Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus 

mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, 

dengan kelompok industry terbesar pada sector industry logam, mesin, elektronika 

dan aneka, kemudian disusul industry pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa 

investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan 

bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya 

digunakan untuk industri baru.    
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4.5 Struktur Organisasi  

Berikut ini Struktur Organisasi UPPKH Kota Pekanbaru dapat di lihat pada gambar 
berikut. 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPPKH Kota Pekanbaru 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada bab penutup ini, akan dibagi menjadi dua sub bab. Yang diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

6.1  Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dan analisis pada Unit Pelaksana Program Keluarga 

Harapan, maka diperoleh kesimpulan yakni: 

1) Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kota Pekanbaru 

tidak dilibatkan dalam proses seleksi dan penetapan lokasi yang akan 

dijadikan penerimaan bantuan program. Proses seleksi dan penetapan 

program hanya dilakukan di tingkat Nasional antara stakeholder terkait 

(Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Pemkot Walikota Pekanbaru, 

dll). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa UPPKH Kecamatan hanya 

menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dimandatkan oleh UPPKH 

Pusat yang dalam hal ini langsung dari KementerianSosial. 

2) Untuk pemenuhan kebutuhan dibidang Pendidikan masih ada RTSM 

yang merasa bantuan belum tercukupi. Karena sebagian anggota keluarga 

dari RTSM bersekolah di sekolah swasta, yang mengharuskan membayar 

iuran uangbulanan. 
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3) Hasil dari pelaksanaan PKH di Kota Pekanbaru, banyak sekali 

RTSM/KSM yang mengharapankan program ini diadakan terus dan tidak 

dihentikan. UPPKH Ke Kota Pekanbaru telah melakukan pendampingan 

sosial dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, 

pendampingan pencairan bantuan, pemutakhiran data, dan verifikasi 

komitmenpeserta. 

4) Hadirnya UPPKH Kota Pekanbaru sangat dirasakan sekali bagi RTSM, 

terlebih pelayanan yang diberikan sudah cukup puas dari segi besaran 

bantuan, informasi kegiatan, dan jadwalpencairan. 

6.2 Saran/Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

kedepan. Maka peniliti mencoba memberikan saran – saran sebagai berikut: 

1) Program Keluarga Harapan untuk kedepannya lebih memfokuskan pada 

proses penyadaran pada RTSM/KSM agar tidak ada lagi ketergantungan 

terhadap bantuan – bantuanlainnya. 

2) Proses pelaksanaan pemutakhiran data harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini 

perlu dilakukan untuk memastikan agar nominal besaran dana bantuan 

diterima oleh mereka yang layak menerima dana bantuan Program Keluarga 

Harapantersebut. 



73 
 

 
 

3) Koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan lagi. Koordinasi lembaga 

Program Keluarga Harapan dengan lembaga – lembaga pemerintah yaitu, 

lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan. Hal ini perlu dilakukan karena 

koordinasi dengan lembaga – lembaga pemerintah tersebut akan 

meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berjalan secaraefektif. 
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