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ABSTRAK 

Pandemi covid-19 ini menyebabkan anjloknya aktivitas 

perekonomian domestik yang tidak menutup kemungkinan akan 

menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha penanggulangan 

kemiskinan pemerintah menggulirkan program bantuan bersarat yang 

dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan 

sejak tahun 2007.Permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam 

skripsi ini adalah bagaimana efektivitas kebijakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di kelurahan 

ketapang kuala kecamatan panjang kota Bandar lampung serta 

mengetahui PKH dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana 

pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara untuk panitia 

pendamping PKH dan penyebaran kuesioner untuk peserta penerima 

PKH. Dalam menentukan populasi dan sampel digunakan metode 

sampling jenuh dengan jumlah populasi 59kk. Untuk menganalisa 

data, penulis menggunakan analisis deskriftif dari data-data yang 

dikumpulkan oleh peneliti. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, efektivitas kebijakan 

PKH yang diukur melalui lima indikator yaitu : masukan, proses, 

keluaran, manfaat dan dampak. Ada dua faktor yang tidak terpenuhi 

oleh PKH di Kelurahan Ketapang Kuala yaitu indikator masukan 

proses. Hal ini disebabkan oleh tidak tepatnya penentuan penerima 

bantuan oleh pihak pengelola. Sehingga PKH di Kelurahan Ketapang 

Kuala kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan karena masih 

banyak penduduk miskin yang belum tercover oleh kebijakan PKH. 

Jika dilihat dari nilai-nilai Ekonomi Islam yaitu keadilan, tanggung 

jawab, dan takaful. Dalam implementasinya tanggung jawab 

pemerintah sudak efektif karena ketepatan waktu dan jumlah dana 

PKH yang diberikan kepada penerima dan takaful yang dirasakan 

masyarakat cukup baik, sedangkan nilai keadilan kurang terlaksana 

dengan baik karena masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran dalam 

menentukan anggota penerima bantuan. 

Kata Kunci : Kebijakan, PKH, Kemiskinan 
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ABSTRACT 

 The Covid-19 pandemic has caused a decline in domestic 

economic activity which does not rule out the possibility of reducing 

people's welfare. In an effort to reduce poverty, the government has 

rolled out a conditional assistance program known as the Family Hope 

Program (PKH) which has been implemented since 2007. The 

problem that will be answered in this thesis is how the effectiveness of 

the Family Hope Program (PKH) policy towards poverty alleviation in 

the Ketapang Kuala Kuala Village, Panjang District, Bandar Lampung 

City and knowing PKH in an Islamic Economic Perspective.  

 This research is a qualitative research in which the data 

collection uses interview techniques for the PKH facilitator committee 

and the distribution of questionnaires for PKH recipient participants. 

In determining the population and sample, saturated sampling method 

was used with a total population of 59kk. To analyze the data, the 

writer uses descriptive analysis of the data collected by the researcher.  

 Based on the results of field research, the effectiveness of 

the PKH policy is measured through five indicators, namely: input, 

process, output, benefits and impact. There are two factors that are not 

met by PKH in Kelurahan Ketapang Kuala, namely the process input 

indicators. This is due to the inaccuracy of determining the recipient 

of assistance by the manager. So that PKH in Ketapang Kuala Village 

is less effective in tackling poverty because there are still many poor 

people who have not been covered by the PKH policy. When viewed 

from the values of Islamic Economics, namely justice, responsibility, 

and takaful. In its implementation, the government's responsibility has 

been effective because the timeliness and amount of PKH funds given 

to recipients and takaful are perceived by the community as quite 

good, while the value of justice is not implemented properly because 

there are still inaccuracies in targeting in determining the recipients of 

assistance. 

Keywords: Policy, PKH, Poverty 
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MOTTO 

                          

                          

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan 

adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran 

kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. 

( QS. An-Nisa’ ayat 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka 

diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan 

penegasan tersebut diharpkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu 

langkah lain ini merupakan proses penekanan terhadap pokok 

permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul skripsi ini adalah : “ 

Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan 

Panjang Kota Bandar Lampung).” 

Adapun Penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan 

dalam judul skripsi ini yaitu: 

1. Efektivitas memiliki makna tercapainya suatu pekerjaan dan 

perbuatan yang sebelumnya telah di rencanakan.
1
 

2. Kebijakan adalah suatu rangkaian yang terdiri dari konsep serta 

asas kemudian dasar rencana dalam pelaksanaan rencana 

pekerjaan, kepemimpinan dasar rencana dalam pelaksanaan 

rencana pekerjaan,kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

organisasi, perintah, dsb.) 

3. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program 

perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada 

Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ang memiliki ibu 

hamil/nifas/menyusui, dan/atau memiliki anak balita atau anak 

usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan/atau 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online dalam http://kkbi.kemdikbud.go.id, 

diakses pada hari rabu tanggal 8 September 2021 pada pukul 16.50 WIB 

http://kkbi.kemdikbud.go.id/
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memiliki anak usia SD dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
2
 

4. Penanggulangan adalah suatu pencegahan yang berguna untuk 

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar 

tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. 

5. Kemiskinan diartikan sebagai salah satu keadaan dimana seseorang 

tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf 

kehidupan kelompok dan ketidak mampuan dalam memenuhi 

kebutuhan pokok.
3
 

6. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau 

pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang 

terjadi dengan pandangan yang luas.
4
 

7. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai nilai Al-quran 

dan Sunnah.
5
 

Berdasarkan Penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali 

bahwa yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu penelitian 

ilmiah yang berdasarkanpada firman Allah SWT, Sunnah Rasul serta 

Ijtihad para ulama tentang kegiatan ekonomi serta kesejahteraan 

masyarakat. Dalam hal ini Program Keluarga Harapan (PKH) 

merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya atau cara 

pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat dan 

mengatasi kemiskinan masyarakat Indonesia dengan memperhatikan 

kesehatan dan pendidikannya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia dalam menaggulangi kemiskinan, akan tetapi 

jumlah golongan miskin bukannya berkurang, akan tetapi semakin 

besar dan bertambah. 

 

                                                           
2 https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh diakses pada 

tanggal 11 Maret 2021 pukul 18:36 WIB 
3 Lincolin Arsyat, Ekonomi Pembangunan ( Yogyakarta : Universitas Gajah 

Mada, 2015), h.299 
4 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Seti, 2018), 

h.249. 
5 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). Ekonomi 

Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2018), h.19. 

https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
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B.   Latar Belakang Masalah 

  Persoalan kemiskinan menjadi salah satu hal utama yang 

dihadapi oleh negara Indonesia, dengan permasalahan yang beragam. 

Permasalahan kemiskinan khususnya di era pandemic Covid-19 

merupakan persoalan multidimensi yang dihadapi bukan hanya di 

Indonesia, tetapi juga menjadi permasalahan bagi negara-negara 

berkembang dan terlebih lagi bagi negara miskin. Hal tersebut terjadi 

karena sektor ekonomi di suatu negeri tidak berjalan dengan baik 

disebabkan adanya keterbatasan pergerakan manusia yang 

ditimbulkan oleh Covid19. 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat 

berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan 

oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya 

akses terhadap pendidiksn dan pekerjaan.
6
 

Pada masa pandemic Covid-19 ini permasalahan tidak hanya 

pada bidang kesehatan, melainkan juga pada kondisi social dan 

ekonomi. Di Indonesia pada tanggal 15 September 2020 dampak pada 

kesehatan ditunjukkan dengan jumlah sebanyak 283.000 jiwa dengan 

pasien sembuh 210.000 jiwa serta pasien meninggal ada 10.601 jiwa.
7
 

Pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestic 

yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan 

masyarakat. Wabah menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan 

kerja, dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Jika kondisi ini tidak 

diantisipasi dengan baik, diperkirakan bisa terjadi ketidakstabilan 

sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok 

pendapatan akan melebar, disparitas antar wilayah akan meningkat, 

serta berdampak pada terjadinya kemiskinan antargenerasi. Pandemi 

Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali 

terhadap perekonomian didalam keluarga Untuk saat ini, dampak 

Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. 

                                                           
6 Meinny Kolibu, Vekie A. Rumate dan Daisy S.M. Engka. Pengaruh 

Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran 

Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. (Sulawesi Utara, 

Universitas Sam Ratulangu: 2015)., h. 2. 
7 Kawal Covid 19 “Jumlah Kasus Di Indonesia” (On-Line) tersedia di : 

https://kawalcovid19.id/ (diakses : 14 Maret 2021) 

https://kawalcovid19.id/


 

 
 

4 

Perkembangan kemiskinan di Indonesia Khusunya di Kota 

Bandar Lampung jika dilihat dari BPS. Beberapa tahun terakhir ini 

angka kemiskinan di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan 

yang signifikan seperti terlihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel   1.1 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Bandar 

Lampung 

Sumber data  :  Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung (2020) 

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 penduduk 

miskin mencapai 100,54 ribu penduduk midkin atau 10,15 persen, 

pada tahun 2017 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin 

menjadi 100,50 ribu penduduk miskin atau 9,94 persen, pada tahun 

2018 menurun menjadi 93,04 ribu penduduk miskin atau 9,04 persen, 

pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 91,24 ribu 

penduduk miskin atau 8,71 persen, pada tahun 2020 kembali 

mengalami kenaikan menjadi 93,74 ribu penduduk miskin atau 9,81 

persen. Tetapi jika diketahui pada garis kemiskinan mengalami 

kenaikan disetiap tahunnya. 

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat 

kebutuhan untuk membangun Program Jaringan Pengaman Sosial 

untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat 

yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat 

yang membutuhkan. Seperti program pendidikan perlindungan sosial 

untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan 

pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah. Dalam sektor 

kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup empat 

aktifitas utama, yaitu: memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi 

Tahun Garis 

Kemiskinan 

(Rupiah) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (Ribu) 

Persentase 

Penduduk 

Miskin (Persen) 

2016 502,968 100,54 10,15 

2017 540,679 100,50 9,94 

2018 562,277 93,04 9,04 

2019 588,177 91,24 8,71 

2020 634,743 93,74 9,81 
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keluarga miskin, memberikan bantuan pelayanan kehamilan, 

kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan 

tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin. 

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah 

menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui 

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti 

dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan 

penangulangan kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) 

merupakan satu program khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah 

melalui Kementerian Sosial dalam rangka proses percepatan dalam 

penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Program Keluarga 

Harapan dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga sekarang pada masa 

pandemi. 

Program Keluarga Harapan tetap berlanjut hingga sekarang, 

dikarenakan program ini sangat representatif dalam mengatasi 

permasalahan kemiskinan di indonesia saat ini. Program Keluarga 

Harapan merupakan program yang berbasis keluaga miskin, sehingga 

yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu 

seacara ekonomi. Secara umum implementasi PKH memiliki tujuan 

dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat miskin di 

seluruh indonesia.  Program ini merupakan pengembangan sistem 

perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah 

tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan 

kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini dapat 

mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya 

permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah 

penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

Bahkan dalam Alquran dianjurkan untuk menyantuni anak yatim dan 

orang miskin seperti disebutkan dalam QS. Al-Ma‟uun: 

ََل َُٚحضُّ َػٰهٗ طََؼاِو  َٔ ْٛىَ   ْ٘ َُٚدعُّ اْنَٛتِ ٍِ   فَٰرنَِك انَِّر ْٚ ُب تِاندِّ ْ٘ َُٚكرِّ َْٚت انَِّر اََزَء

   ٌَ ْٔ ٍَ ُْْى َُٚسۤاُء ْٚ ٌَ   انَِّر ْٕ ِْٓى َصاُْ ٍْ َصََلتِ ٍَ ُْْى َػ ْٚ ٍَ   انَِّر ْٛ َصهِّ ًُ ٌْٚم نِّْه َٕ ٍِ   فَ ْٛ ْضِك ًِ اْن

 ٌَ ْٕ اُػ ًَ ٌَ اْن ْٕ َُُؼ ًْ َٚ َٔ  
Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah 

orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi 

makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang 
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shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang 

yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna”. 

Dalam surah ini, Allah swt, ingin memberitahu kita tentang 

siapakah yang dimaksud sebagai pendusta agama. Menurut 

Muhammad Abduh itulah orang yang menghardik anak yatim yaitu 

yang mengusir anak yatim atau mengeluarkan ucapan-ucapan keras 

ketika ia datang meminta sesuatu yang diperlukan. Semata-mata 

karena meremehkan kondisinya yang lemah dan tiadanya orang tua 

yang mampu membela dan memenuhi kebutuhannya, dan juga 

tedorong oleh kesombongannya karena menganggap dirinya lebih 

kuat dan lebih mulia.
8
 

Selain itu seorang pendusta agama yaitu orang yang tidak mau 

mengajak atau menganjurkan orang lain untuk memberi makan kaum 

miskin. Orang seperti itu biasanya juga tidak suka memberi makan 

orang miskin. Sehingga ayat ini merupakan kiasan tentang manusia 

yang tidak biasa mendermakan sebagian hartanya kepada orang 

miskin yang memerlukan. Kemudian Allah menambahkan lagi salah 

satu sifat mereka yang  mendustakan agama, yaitu mereka yang 

menolak memberikan pertolongan dengan sesuatu yang berguna. Kata 

al-Maa‟un berarti barang apa saja yang dapat dimanfaatkan. 

Maksudnya, mereka enggan memberikan suatu bantuan kepada orang 

yang memerlukannya, dan tidak mau peduli untuk mengusahakannya. 

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu kewajiban bagi 

orang yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada yang 

membutuhkan, apalagi sebagai pemerintah yang bertanggung jawab 

atas rakyatnya, maka hendaklah memberikan bantuan kepada rakyat 

miskin yang membutuhkannya agar mereka dapat keluar dari 

kesulitannya. 

Di provinsi Lampung PKH baru berjalan pada tahun 2011, dan 

pada tahun 2016 PKH sudah menyentuh di 15 kabuaten/kota, 227 

kecamatan, dan 2.923 desa atau kelurahan. Adapun jumlah KPM 

sebanyak 220.561 keluarga. Dana yang telah disalurkan dari tahun 

2011 sampai dengan tahap ke-4 di tahun 2016  sebesar Rp 900 miliar. 

                                                           
8 Syaikh Muhammad Abduh, Tafsir Al-Qur‟an Al-Karim (Juz „Amma), 

diterj. Oleh Muhammad Bagir, Tafsir Juz „Amma Muhammad Abduh, (Cet. V; 

Bandung: Penerbit Mizan), h. 331. 
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dengan jumlah pendamping sebanyak 898 orang, operator kabupaten 

atau kota sebanyak 70 orang, 15 orang koordinator kabupaten atau 

kota, dan 4 operator provinsi
9
. Berdasarkan data BPS Provinsi 

Lampung pada Maret 2016, diketahui jumlah penduduk miskin di 

Provinsi Lampung sebanyak 1.170 Juta Jiwa. Sampai dengan 

September 2016 penerima PKH Provinsi Lampung sebanyak 145.721 

Kk. Jika ditambah dengan 106.394 Keluarga, dengan asumsi 

seluruhnya menjadi peserta PKH baru 2016 maka pada Desember 

2016, total peserta PKH se-Lampung 252.115 Keluarga.  Artinya 

sebanyak 21% penduduk miskin Lampung telah mendapatkan 

intervensi PKH, Warga Kelurahan Ketapang Kuala salah satu yang 

mendapat bantuan PKH tersebut. 

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin 

mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai 

pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk 

atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target 

penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana 

tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat 

berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk 

miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian lain 

menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan 

konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT 

lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga 

penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%. 

 

                                                           
9 Dinas Sosial Salurkan PKH 15 Daerah, (On-line) Diakses di: 

http://www.lampost.co (Diakses: 15  Maret 2021) 

http://www.lampost.co/
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Sumber Data : Kementrian Sosial Republik Indonesia 

Gambar 1.1 

Grafik Cakupan PKH Tahun 2007 s.d. 2020 

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah penerima PKH di 

Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 6.228.810 keluarga dengan 

anggaran sebesar Rp. 11,3 Triliun, pada tahun 2018 jumlah penerima 

PKH sebanyak 10.000.232 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar 

Rp. 17,5 Triliun, pada tahun 2019 jumlah penerima PKH di Indonesia 

sebanyak 9.841.270 keluarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

32,7 Triliun, dan pada tahun 2020 sebanyak 10.000.000 keluarga 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36,9 Triliun. Jumlah Penerima 

PKH tersebut meningkat signifikan di setiap tahunnya.   

Pada masa Pandemi pemerintah menaikkan anggaran PKH menjadi 

Rp 37,4 triliun dari sebelumnya Rp 29,13 triliun. Skemanya pun 

diubah, dari yang sebelumnya per 3 bulan, menjadi satu bulan sekali 

mulai April 2020. Tak hanya itu, pemerintah juga memperluas sedikit 

target penerima PKH, dari yang sebelumnya 9,2 juta KPM menjadi 10 

juta KPM. Perluasan ini dilakukan dalam rangka penanganan dampak 

wabah virus Corona kepada masyarakat.
10

 

Pandemi Covid-19 akan menjadi tantangan serius bagi upaya 

penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Jika salah mengambil 

                                                           
10 Penyaluran Bansos PKH di Masa Pandemi, (On-line) Diakses di : 

https://nasional.kontan.co.id (Diakses : 15 Maret 2021)  

https://nasional.kontan.co.id/
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kebijakan, bukan penurunan angka kemiskinan tetapi kenaikan angka 

kemiskinan. Sinergi dan kolaborasi harus terus dilakukan dan yang 

tidak kalah penting perbaikan data kemiskinan agar tercipta data yang 

akurat dan kredibel. 

Mentri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini pada kunjungan 

kerjanya di Kecamatan Panjang, dalam berita m.lampost.co 

mengatakan bahwa terjadi hambatan di Kecamatan Panjang yaitu dana 

bantuan yang diberikan nyangkut dibank.
11

    

Masyarakat penerima bantuan PKH selain diberikan bantuan 

langsung bersayarat, para pendamping juga memberikan 

pendampingan kepada masyarakat agar terlepas dari lingkaran 

kemiskinan, sehingga PKH merupakan bantuan yang sekaligus 

mendidik masyarakat agar tidak selalu mengharapkan uluran tangan 

dari pemerintah. Di Kelurahan Ketapang Kuala, RSTM yang 

menerima harus melakukan persyaratan yang diberikan oleh 

Pemerintah. Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga 

sangat miskin (RTSM/KSM) yang sesuai dengan kriteria BPS dan 

memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:
12

 

1. Memiliki ibu hamil/ibu nifas/anak balita. 

2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar 

(anak pra sekolah). 

3. Memiliki anak SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun). 

4. Memiliki anak SMP/Mts/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun). 

5. Memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan dasar, termasuk anak dengan disabilitas. 

6. Lansia > 70 Tahun. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Mentri Risma Sebut Bansos PKH 2021 di Lampung nyangkut, (On-line) 

diakses di :  http//www.lampost.co (Diakses : 5 Maret 2022)   
12 Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan 

Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Ed. 

Revisi, 2013), h. 19. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Penerima PKH di Kelurahan Ketapang Kuala 

Pembagian 

Kelompok 

Penerima PKH 

Jumlah Keluarga 

Penerima PKH  

Total Dana 

Bantuan PKH (Rp) 

Kelompok 1 13 kk 13.500.000 

Kelompok 2 20 kk 25.000.000 

Kelompok 3 26 kk 30.000.000 

Jumlah 59 kk 68.500.000 

Sumber data : Pendamping PKH Kelurahan Ketapang Kuala (15 maret 

2021). 

Pada tabel 1.2 diketahui jumlah penerima PKH di Kelurahan 

Ketapang Kuala dibagi berdasarkan Kelompok yang terdiri dari 5 desa 

yang ada di Kelurahan Ketapang Kuala yaitu : Kuala Masjid, Sinar 

Kuala, Kp. Baru, Karang Anyar, dan Suka Mulya. Pendamping PKH 

mengelompokkan peserta PKH menjadi 3 kelompok dengan jumlah 

kelompok yang berbeda beda dengan mengikuti tahapan penerima 

bantuan. Total penerima bantuan PKH di Kelurahan Ketapang Kuala 

yaitu sebanyak 59 kk. 

Berdasarkan hasil wawancara pra-survey dengan Bapak Sucipto 

selaku ketua Bidang Sosial dan Kepala Lingkungan Kelurahan 

Ketapang Kuala menyatakan bahwa : 

“Jauh lebih lanjut PKH pada dasarnya bertujuan untuk 

pengentasan kemiskinan yang berupa bantuan tunai bersyarat, tetapi 

tidak semua penerima manfaat mengalokasikan bantuan PKH sesuai 

dengan aturan dan ketetapan PKH”.
13

 

Program Keluarga Harapan memiliki dua fungsi yaitu untuk 

jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran 

RTSM/KSM dan jangka panjang, untuk memutus mata rantai 

kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya 

manusia melalui kesehatan dan pendidikan sehingga dapat berjalan 

dengan efektif terhadap usaha penanggulangan kemiskinan di 

Indonesia termasuk di Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan 

                                                           
13 Wawancara Bapak Sucipto, Ketua Bidang Sosial dan Kepala Lingkungan 

Kelurahan Ketapang Kuala  pada ( Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB) 
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Panjang. Merujuk Pendapat Edward III yaitu, belum efektifnya 

pelaksanaan komunikasi yang di tandai dengan kurangnya sosialisasi 

implementasi program keluarga harapan (PKH), sehingga masyarakat 

tidak megetahui informasi yang jelas tentang implementasi program 

keluarga harapan (PKH) di Bandar Lampung.
14

  

Berdasarkan informasi hasil pra-survei di Kelurahan Ketapang 

Kuala bahwa pada tahun sebelumnya penerapan Program Keluarga 

Harapan (PKH) masih mengalami beberapa Kendala, diantaranya 

pembagian kartu PKH yang masih belum tepat. Masyarakat masih 

meragukan mengenai sosialisasi dan transparansi program, Sasaran 

penerima dan frekuensi penerimaan, biaya pengelolaan program, 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan fungsinya mekanisme 

program.  Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan program 

keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Ketapang Kuala  terkait dengan 

tujuannya mengurangi beban penegeluaran rumah tangga sangat 

miskin dan memutus rantai kemiskinan dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan. Dari uraian tersebut serta berdasarkan reverensi jurnal 

dan artikel maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai Kebijakan Program Keluarga Harapan yang ada di 

Kelurahan Ketapang Kuala serta efektivitas terhadap penanggulangan 

kemiskinan melalui penelitian dengan judul: “Efektivitas Kebijakan 

Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan 

Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kelurahan 

Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung)”. 

 

C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian 

Untuk memperjelas ruang lingkup yang akan penulis bahas 

dalam skripsi ini dan agar penelitian ini dapat dikerjakan secara focus, 

maka perlu adanya focus penelitian serta batasan batasan masalah 

masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 

                                                           
14 Achmad Suharyo dan Siti Khomiyati, “Analisis Implementasi Kebijakan 

Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menaggulangi Kemiskinan Di Kecamatan 

Kemiling Kota Bandar Lampung”, ( Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik, Vol 6 No. 

2, 2020) 
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1. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengamati serta menganalisa 

jalannya kebijakan dari pemerintah yaitu Program Keluarga 

Harapan (PKH). 

2. Responden pada penelitian ini adalah aparatur selaku panitia 

keberlangsungan bantuan ini serta masyarakat di Kelurahan 

Ketapang Kuala yang menerima Program Penerima Keluarga 

Harapan (PKH).  

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan 

diatas maka penulis membuat rumusan masalah yang jelas dan terarah, 

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah Efektivitas Kebijakan Program Keluarga Harapan 

(PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan 

Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimanakah Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Ketapang Kuala 

Kecamatan Panjang dalam Perspektif  Ekonomi Islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah : 

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Kebijakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di 

Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung. 

2. Untuk Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan 

Ketapang Kuala Kecamatan Panjang dalam Perspektif Ekonomi 

Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah : 
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1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan, informasi serta menambah wawasan mengenai 

bagaimana Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dalam Prespektif Ekonomi 

Islam (Studi Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota 

Bandar Lampung).   

2. Bagi Pemerintah Daerah  

Diharapkan bisa menjadi salh satu bahan pertimbangan 

pengambilan kebijakan yang menyangkut tentang peningkatan 

peran pemerintah dalam membantu perekonomian masyarakat 

khususnya daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

pokok sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. 

3. Bagi Masyarakat  

Sebagai sumber informasi bahwa kebijakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) dapat membantu mengurangi beban ekonomi 

masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 dalam memenuhi 

kebutuhan. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang 

akan dilaksanakan. Kajian penelitian terdahulu dapat bersumber dari 

penelitian nasional dan penelitian internasional dalam bentuk artikel 

jurnal penelitian sebagai sumber yang relevan.  

 Beberapa penelitian yang sudah dilakukan dari jurnal nasional 

yang disajikan pada tabel 1.3 sebagai  berikut : 
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Tabel 1.3  

Penelitian Terdahulu yang Relevan yang Bersumber dari Jurnal 

Nasional 

No Nama 

Penelitian 

Judul  

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Umi kalsum, 

Nurul Umi 

Ati, Hayat, 

Univesitas 

Islam Malang 

(2019) 

Implementasi 

Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, 

secara umum 

implementasi Program 

Keluarga Harapan 

(PKH) di Desa Taman 

asri sudah cukup baik. 

 2.  Uswatun 

Chasanah, 

Tharisma 

Novitasari, 

Aisya Safira 

Nabila dan 

Kalvin Edo 

Wahyudi, 

(2021) 

Implementasi 

Program Keluarga 

Harapan (PKH) Di 

Kecamatan 

Gayungan 

Surabaya Pada Era 

Adaptasi Kebiasaan 

Baru 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

implementasi PKH 

berdasarkan teori 

George C. Edward III 

yaitu Implementasi 

PKH sudah dapat 

berhasil karena dapat 

menurunkan angka 

kemiskinan yang ada di 

Indonesia. 

 3. Dandi 

Darmadi, 

Dimas Adhi 

Pramana 

Yusuf, Yulio 

Astria Yudha 

Firnanda, dan 

Reynaldus 

Widya 

Nathanie, 

(2021) 

 

Implementasi 

Kebijakan Program 

Keluarga Harapan 

(PKH) Kecamatan 

Waru Kabupaten 

Sidoarjo. 

Hasil penelitian 

menemukan bahwa 

meskipun implementasi 

secara keseluruhan telah 

dilakukan dengan cukup 

baik. 

4. Mohammad 

Benny 

Alexandri, 

Universitas 

Padjajaran 

Bandung 

Evaluasi Kebijakan 

Program Keluarga 

Harapan di 

Kecamatan Cakung 

Jakarta Timur 

Tahun 2019 

Hasi penelitian 

menunjukkan bahwa 

Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

khususnya di 

Kecamatan Cakung 
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(2020) Jakarta Timur  dinilai 

telah cukup berhasil dan 

efektif sebagai salah 

satu upaya dalam 

pengentasan 

kemiskinan, meskipun 

masih banyak dalam hal 

yang harus diperbaiki 

dari mekanisme 

pelaksanaannya. 

 5. Dedeng 

Irawan 

Muis Fauzi 

Rambe  

Adi Munasib, 

(2020) 

Peran   Moderasi   

Kinerja 

Pendamping   Pada   

Pengaruh Program 

Keluarga Harapan 

Terhadap 

Pengentasan 

Kemiskinan di 

Kota Tanjung  

Balai 

Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara signifikan 

Program Keluarga 

Harapan mempengaruhi 

variabel Pengentasan 

Kemiskinan di Kota 

Tanjung balai sehingga 

pemerintah Kota 

Tanjung balai harus bisa 

mempertahankan 

program bantuan ini 

agar masyarakat Kota 

Tanjungbalai dapat 

terbantu. 

 

 Dari penelitian terdahulu di atas semuanya relevan dengan 

penelitian yang akan penulis ambil dimana pada penelitian diatas 

menjelaskan terkait beberapa variable yang akan penulis teliti, namun 

terdapan pembeda dari penelitian penulis yaitu berupa objek dan 

subjek. Pada penelitian di atas masing-masing dari penelitian 

menggunakan metode penelitian yang berbeda baik dari uji yang 

diambil maupun teknik pengumpulan datanya, yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian pada jurnal PKH tersebut. 
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Tabel 1.4 

Penelitian Terdahulu yang Relevan yang Bersumber dari Jurnal 

Internasional 

No Nama  

Penelitian 

Judul  

Penelitian 

Hasil  

penelitian  

 1. Faturachman 

Alputra 

Sudirman, 

Muhammad 

Basri, Khoirul 

Huda, Ambo 

Upe (2020) 

 

Collaborative 

Governance Dalam 

Pelaksanaan 

Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

Sebagai Upaya 

Pencapaian 

Sustainable 

Development Goals 

(SDGS) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pelaksanaan PKH di 

Kota Kendari dalam 

upaya pencapaian 

SDGs telah 

melibatkan partisipasi 

berbagai aktor 

pemerintah maupun 

non pemerintah dan 

PKH mampu untuk 

mengurangi 

kemiskinan yang 

selaras dengan tujuan 

SDGs ke-1. 

 2. Heriana 

Bangun, Matias 

Siagian, 

Humaizi (2019) 

The Effectiveness 

of the Ministry of 

Social Family's 

Hope Program 

(Program Keluarga 

Harapan) in 

Increasing the 

Welfare of the 

District of Medan 

Johor 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara umum 

pelaksanaan 

Kementerian Sosial 

Program Keluarga 

Harapan di Kabupaten 

Medan Johor sudah 

berjalan efektif. 

 3. Rine 

Komansilan, 

Jeane Elisabeth 

Langkai, Lexi 

Luming kewas 

(2021) 

Implementation of 

the Program 

Keluarga Harapan 

in Ratahan District, 

Southeast Minahasa 

Regency of 

Indonesia 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

program ini belum 

disosialisasikan sesuai 

program 

tujuan kepada 

masyarakat yang 

menjadi sasaran 

program. 

  Dari penelitian terdahulu di atas semuanya relevan dengan 

penelitian yang akan penulis ambil dimana pada penelitian Jurnal 
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Internasional  diatas menjelaskan terkait beberapa variable yang akan 

penulis teliti, namun terdapan pembeda dari penelitian penulis yaitu 

berupa objek dan subjek. Pada penelitian di atas masing-masing dari 

penelitian menggunakan metode penelitian yang berbeda baik dari uji 

yang diambil maupun teknik pengumpulan datanya, yang disesuaikan 

dengan jenis penelitian pada jurnal PKH tersebut. 

 

H. Metode Penelitian 

 Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan 

suatu kegiatan yang menggunakan akal fikiran agar sesuai dengan 

tujuan yang direncanakan. 

1. Jenis Penelitian 

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah 

kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakikatnya 

merupakan metode untuk menemukan secara hukum dan realitas apa 

yang tengah terjadi pada masyarakat. Penelitian lapangan pada 

umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis 

dalam kehidupan sehari-hari.
15

 Penelitian lapangan (field research), 

yaitu  penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian 

dalam kancah sebenarnya. Hakikatnya penelitian lapangan adalah 

penelitian yang dilakukan  dengan menggali data yang bersumber dari 

lokasi atau lapangan penelitian.
16

 Data-data tersebut didapat dari 

Dinas Sosial ataupun kantor Koordinasi Program Keluarga Harapan 

(PKH) dilingkungan Kelurahan Ketapang Kuala, data-data yang 

terdapat dalam Badan Pusat Statistik serta data yang bersumber dari 

lokasi Ketapang Kuala Kecamatan Panjang yang terkait dengan 

demografi kependudukan yang berhak menerima bantuan PKH. 

Penelitian ini bersifat deksriptif yaitu penelitian yang memiliki 

tujuan untuk menggambarkan suatu fenomena tanpa memilah atau 

                                                           
15  Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar 

Maju, 1996)h.32 
16 Abdurrahmat Fathoni, Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan 

Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011) h.96 
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mencari factor dan variabel tertentu.
17

 Penelitian deskriptif yang 

dimaksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagiamana 

efektivitas kebijakan PKH terhadap penanggulangan kemiskinan di 

Kelurahan Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar 

Lampung. 

 Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian 

pustaka (Library Research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

atau informasi dengan bantuan material, misalnya : buku, catatan, 

koran, dokumen, dan referensi lainya yang berkaitan dengan data 

PKH dan tingkat kemiskinan Di Kelurahan Ketapang Kuala 

Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. 

2. Sumber Data 

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber aslinya. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak 

berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya 

masih relevan dengan kajian yang dibahas. Untuk mengumpulkan 

informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh atau 

dikumpulkan secara langsung dilapangan oleh orang yang akan 

melakukan penelitian. Data Primer didapatkan dari hasil 

wawancara atau mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh 

peneliti dan dijawab oleh informan yang mewakili populasi, 

informan telah ditentukan sebelumnya, informan dipilih dengan 

cara sengaja dan sesuai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya serta menggunakan beberapa orang lain sebagai key 

informan.
18

 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

                                                           
17 Zulganef, Metode Penelitian Sosial dan Bisnis (Yogyakarta : Graha Ilmu, 

2013),h.11 
18 Kalean M.s, Metedologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat 

(Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58. 
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lain atau lewat dokumen.
19

 Peneliti mengambil data-data yang 

sudah ada seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jurnal, Artikel, 

Internet dan Kelurahan di tempat peneliti mengadakan penelitian 

dan lainnya yang relevan dengan variable-variabel penelitian dapat 

digunakan sebagai penunjang penelitian. Dalam hal ini diperoleh 

dari Al-Qur’an, Hadist, tokoh agama, dan literatur-literatur serta 

dokumen –dokumen dari instansi terkait yang memiliki relavansi 

dengan pembahasan. 

 Agar dapat memperoleh data primer dalam penelitian ini 

menggunakan cara survey atau melalui Angket (Kuesioner) kepada 

aparatur panitia dalam berjalannya Program Keluarga Harapan ini, 

dan kepada masyarakat yang menerima bantuan. Sedangkan untuk 

mendapatkan data sekunder maka peneliti harus mengumpulkan 

data yang telah dilaporkan oleh orang lain. Sehingga data asli ada 

di intansi-intansi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

 Populasi merupakan keseluruhan dari suatu objek penelitian. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu seperti yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Jadi populasi bukan hanya terdiri dari orang (subjek), namun juga 

objek dan benda alam yang lain.
20

 Populasi yang di ambil dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta PKH yang ada di Kelurahan 

Ketapang Kuala Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung 

sebanyak 59 peserta. 

b. Sampel  

 Sampel ialah bagian yang bersifat representatif dari populasi 

yang diambil datanya secara langsung. Adapun penetuan jumlah 

sampel yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode sensus 

berdasarkan pada ketentuan yang dikemukakan oleh Sugiyono, ia 

mengatakan bahwa “Sampling jenuh adalah teknik penentuan 

sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

                                                           
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 80. 
20 Sugiyono, Op.Cit., h. 225 
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Istilah lain dari Sampling Jenuh adalah Sensus”. Metode 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode sampel jenuh menurut Arikunto, hali ini berarti sampel 

bukan sekedar bagian dari populasi, melainkan bagian yang benar-

benar mewakili populasi. Apabila populasi kurang dari 100 jiwa 

maka sampel dapat diambil semua dengan rumus (N=n), yaitu 

populasi adalah sampel.
21

 Dimana pada penelitian ini sampel yang 

digunakan adalah peserta PKH dengan kriteria mempunyai kartu 

keanggotaan dan telah menerima manfaat PKH sama dengan atau 

lebih dari 3 tahun. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data baik 

primer maupun sekunder dilakukan dengan suatu penelitian secara 

seksama, yaitu dengan cara : 

a. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu 

proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. 

Dua diantaranya, yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.
22

 Observasi yang peneliti lakukan 

dengan melihat kejadian yang sebenarnya dilapangan, metode ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang peran PKH. 

b. Wawancara / Interview 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondenya sedikit/kecil.
23

 Data ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang peran PKH.  

c. Angket / Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan kepada responden untuk dijawab. Hal ini penulis 

                                                           
21  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek ( 

Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h  
22 Sugiono, Op. Cit. h 145 
23 Ibid, h.137 
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lakukan dengan cara membagikan angket kepada RTSM di 

Kelurahan Ketapang Kuala yang telah menjadi anggota PKH. 

Kuesioner ini dibuat berdasarkan indikator-indikator Kebijakan 

Program Keluarga Harapan dan indikator penanggulangan 

kemiskinan, kemudian penulis jabarkan sendiri dengan mengacu 

pada referensi kuesioner dengan skala Guttman yaitu apabila 

peneliti ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

masalah yang dinyatakan seperti “ya” atau “tidak”. Apabila 

capaian hasil kuesioner mencapai dibawah 50% maka objek 

dinyatakan kurang efektif. Sedangkan jika hasil capaian kuesioner 

berada diatas 50%-100% maka dapat dinaytakan bahwa objek 

yang diteliti mendekati efektif. Untuk penilaian jawaban positif 

diberi skor 1 dan negative diberi nilai 0 dalam hal ini kuesioner 

ditunjukkan kepada masyarakat penerima PKH Kelurahan 

Ketapang Kuala.   

d. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable berupa catatan,transkip dan buku-buku, surat kabar, 

majalah dan sebagainya.
24

Dengan mencari data mengenai catatan-

catatan, dokumen-dokumen, transkip, buku-buku, surat kabar, 

majalah-majalah, notulen rapat atau agenda-agenda. Data tersebut 

bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu. Teknik ini digunakan 

agar dapat memperkaya teori, pendapat serta pemikiran terkait 

analisis Program Keluraga Harapan (PKH) terhadap Rumah tangga 

miskin dalam perpsektif ekonomi islam. 

5. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan 

mengklarifikasikan.  Menimbang dan menyaring data adalah 

benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan, tepat dan 

berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan 

mengklarifikasikan yaitu menggolongkan, menyusun menurut 

aturan tertentu. 

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara:  

                                                           
24 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2017), hal.106 
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a. Penandaan data (coding), yaitu memberikan catatan atau tanda 

yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta atau 

urutan rumusan masalah.  

b. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data 

secara teratur berulang, sehingga mudah dipahami. 

c. Pemeriksaan data (editing), yaitu kegiatan mengoreksi kembali 

data-data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, benar 

dan sesuai atau relevan dengan masalah.  

d. Sistematisasi data (systematizing), yaitu menempatkan data 

menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan bahasan 

berdasarkan pada urutan masalah.
25

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
26

  

Dalam penelitian ini data yang didapat peneliti kemudian 

dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menerapkan 

informasi-informasi faktual yang diperoleh dari pihak yang terkait 

dengan penelitian ini, dalam peran PKH dalam penanggulangan 

kemiskinan. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Pada sistematika penulisan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap 

Penaggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam. 

Disusun dalam bentuk berikut ini : 

1. Bagian Awal  

Bagian awal pada penulisan tugas akhir ini terdiri dari sampul 

depan, halaman sampul bagian dalam, abstrak, pernyataan 

orisinilitas, persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, 

                                                           
25 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: Cipta Aditya 

Bakti, 2004) 
26 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung : Alfabeta,2019), h. 

330 
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riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan lampiran. 

2. Bagian Subtansi (Inti) 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan peneletian, manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berhubungan dengan 

variabel penelitian dan diambil dari beberapa kutipan 

(buku, jurnal, ataupun karya ilmiah lainnya) yang 

berupa pengertian, definisi, tujuan, factor-faktor, 

indikator dan lain sebagainya.  

 BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek 

penelitian yang meliputi gambaran dan kondisi umum 

Kelurahan Ketapang Kuala, serta Deskripsi Penelitian 

yang meliputi program PKH yang ada di Kelurahan 

Ketapang Kuala. 

 BAB IV ANALISIS PENELITIAN  

Bab ini berisikan tentang hasil temuan penulis 

berdasarkan data yang di kumpulkan di lapangan 

untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

tersebut. 

 BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisiikan beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitaian yang telah dilakukan oleh peneliti beserta 

rekomendasi. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar rujukan dan 

lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Efektivitas 

1. Pengertian Efektivitas 

   Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang 

berarti “berhasil” atau “sesuatu yang dilakukan berhasil dengan 

baik”, kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai 

ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan, 

efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. Efektivitas dalam kamus terbaru ekonomi & 

bisnis disebutkan bahwa efektivitas merupakan tingkat dimana 

kinerja yang sesungguhnya sebanding dengan kinerja yang 

ditargetkan.
27

  

 Menurut Sedarmayanti, efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. 

Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga 

dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang 

dicapai oleh suatu lembaga.
28

 Untuk mengetahui efektivitas dari 

suatu kegiatan dapat menggunakan teori lima tepat yang 

dikemukakan oleh Matland dalam bukunya Nugroho yaitu tepat 

kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan 

tepat proses.
29

  

 Menurut Subagyo dalam jurnal ekonomi dan sosial bahwa 

efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang 

ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena 

dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan 

maksud tertentu danmemang dikehendaki, maka pekerjaan orang 

itu dikatakan efektiv bila menimbulkan akibat atau mempunyai 

maksud sebagaiman ayang dikenadaki sebelumnya. Menurut 

                                                           
27 Tim Prima pena, Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis, (Surabaya : 

Gitamedia Press, 2015), cet 1, 214. 
28 Raman Marpin Pagau, Marthen Kimbal dan Neni Kumayas, “Efektivitas 

Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Manado”, (Jurnal 

Jurusan Ilmu Pemerintah, Vol 1 No. 1, 2018)  
29 Eri Hariyanto, Evaluasi Kebijakan Penerbitan Sukuk Negara Cetakan I, 

(Yogyakarta : Penerbit Gay Media, 2017). Hlm : 64-65. 
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Richard Steer, efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa 

dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. 

Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan 

acuan Litbang Depdagri (1991) sebagaimana tabel berikut:
30

 

Tabel 2.1 

Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri 

Rasio Efektivitas Tingkat  Capaian 

Dibawah 40% Sangat Tidak Efektif 

40-59,99% Tidak Efektif 

60-79,99% Cukup Efektif 

Diatas 80% Sangat Efektif 

Sumber : Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT 

  

 Efektivitas juga merupakan pencapaian tujuan organisasi 

melalui pemnfaatan sumber daya yang dimiliki secara efesien, 

ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran 

(output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi 

ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan 

model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efesien apabila 

dikerjakan dengan bener sesuai prosedur sedangkan efektif 

apabila kegiatan dilaksanakan dengan benar dan denganhasil 

yang bermanfaat.
31

 Sehingga Efektivitas program dapat 

dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang 

menunjukkan sejauh mana sasaran program yang telah 

ditetapkan, apakah memberikan hasil sesuai dengan yang menjadi 

tujuan program atau tidak. 

 Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakuakn untuk 

mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan 

program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran 

keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

                                                           
30 Ni Wayan Budiana, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran 

Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumatera Kelod 

Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT 

Volume 2 Nomor 1. Hlm : 52 
31 Asfriqi Machfiroh, Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kota Palu, (e-journal Katalogis, 

Volume 3 No. 2, Februari 2015), Hlm 179-180. 
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Melalui efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai 

kelanjutan program tersebut. 

 

2. Pengukuran Efektivitas Program Keluarga Harapan 

(PKH) 

 Tingkat Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan 

antara rencana dan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

dengan hasil nyata yang telah diwujudkan dalam pelaksanaannya 

di masyarakat. Namun, jika hasil pekerjaan tindakan yang tidak 

tepat dan tidak sesuai dengan tujuan sehingga tidak tercapai, 

maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas dalam 

kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari 

beberapa indikator yaitu : 

a. Indikator Masukan, merupakan langkah awal kesiapan 

pemerintah dalam melaksanakan program mencakup 

tersedianya dana, tersedianya pedoman umum (pedum) dan 

persiapan sosialisasi. 

b. Indikator Proses, merupakan tindak lanjut dari langkah 

pertama yaitu dilakukannya verfikasi data RTM penerima 

bantuan dan pelaksanaan sosialisasi. 

c. Indikator Keluaran, setelah dilakukannya sosialisasi RTM 

mengerti akan tujuan PKH, hak dan kewajiban RTM, serta 

dilakukannya penyaluran dana PKH kepada penerima 

bantuan. 

d. Indikator Manfaat, dana yang diterima oleh RTM merupakan 

dana yang dipreruntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dan 

kesehatan. 

e. Indikator Dampak, merupakan hasil dari kebijakan PKH yang 

disesuaikan dengan perilaku RTM dan para pengelola 

program. Jika tidak ada penyalahgunaan baik dari petugas 

dan penerima maka tujuan dari PKH yakni meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kesehatan akan tercapai dengan baik. 

 Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan efektif 

apabila semua indikator berjalan dengan baik sesuai dengan rencana 

yang dibuat sebelumnya. 
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B. Program Keluarga Harapan 

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH) 

 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang 

memberikan bantuan non tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin 

(KM) yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Dasar Hukum PKH yaitu PERKEMSOS Nomor 1 tahun 2018. 

Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) terutama dalam Kesehatan, Pendidikan 

dan Kesejahteraan Sosial pada kelompok Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM). Program ini merupakan pengembangan sistem 

perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu 

rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses 

pelayanan kesehatan, pendidikan dasar dan kesejahteraan sosial 

dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.  

 Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan 

sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga 

sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan 

kesehatan, pendidikan dasar dan kesejahteraan sosial dengan 

harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. 
32

 

  Pelaksanaan PKH  mendukung pencapaian tujuan 

pembangunan millennium. Ada lima komponen MGDs 

(Millennium Development Goals) yang secara tidak langsung 

akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: pengurangan penduduk 

miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, 

pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan 

kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah 

meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan 

status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima 

tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.
33

 

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program 

pemberian bantuan bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin 

                                                           
32 https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan diakses pada tanggal 24 

maret 2021 pukul 15:39 
33 TNP2K, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, 

Kartiawati,”Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari Persepktif 

Ekonomi Islam”, h. 11 

https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan
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(RTM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH dengan 

tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan 

peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. 

 

2. Tujuan Program Keluarga Harapan 

 Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan 

melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek 

PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) 

mengurangi beban pengeluaran. Tujuan umum program keluarga 

harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan 

memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang 

mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok 

RTM. 
34

 

Tujuan PKH meliputi 5 hal yaitu :  

a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat 

melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan sosial.  

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan.  

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga 

penerima manfaat dalam 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 (KPM). 

f. Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan (PKH) 

 Hak-hak peserta Program Keluarga Harapan,yaitu 

mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan 

dengan ketentuan program, mendapatkan layanan dan fasilitas 

kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga, terdaftar 

dan mendapatkan program-program komplementaritas sinergritas 

                                                           
34 Peraturan Menteri Sosial RI, NO. 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga 

Harapan. 
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penanggulangan kemiskinan lainnya, bagi lansia diatas 70 tahun 

dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan 

kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.
35

 

 Agar mendapat bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan 

memenuhi persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif 

dalam kegiatan pendidikan anak dan kesehatan keluarga, 

terutama ibu dan anak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

peserta PKH adalah sebagai berikut:   

b. Kesehatan  

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan 

kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan 

kesehatan seperti di bawah ini:   

1. Anak Usia 0-6 Tahun  

  Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa 

kesehatannya sebanyak 3 kali, Anak usia 0-11 bulan harus 

diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis 

B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan, 

Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal 

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

dan Agustus. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan 

imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara 

rutin setiap bulan, Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat 

badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh 

kembangnya dan atau mengikuti program pendidikan anak 

usia dini (PAUD) apabila dilokasi/posyandu terdekat 

terdapat fasilitas PAUD.
36

 

 

2. Ibu Hamil dan Ibu Nifas   

  Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan 

pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 

(empat) kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, 

sekali pada usia 4-6 bulan, dua kali pada kehamilan 7-9 

                                                           
35 TNP2K,Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019 

,2. 
36 Ibid., 6. 
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bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe,Ibu melahirkan 

harusditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, 

Ibu nifas harus melakukanpemeriksaan/diperiksa kesehatan 

dan mendapat pelayanan KB pasca persalinan setidaknya 3 

(tiga) kali pada minggu I, IV dan VI.  

3. Lansia 70 Tahun Keatas  

  Pemeriksaan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang 

dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi 

puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia), mengikuti 

kegiatan sosial (day care),  

4. Penyandang Disabilitas Berat  

 Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan, 

pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan melalui kunjungan rumah (home care).
37

 

c. Pendidikan   

  Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan 

berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan 

pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan 

selama satu tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa 

catatan yaitu : Apabila dalam keluarga terdapat anak yang 

berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan 

sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan 

pendidikan, Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun, anak 

peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan 

pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTS/SMLB 

atau SMP/MTS Terbuka), Jika memiliki anak usia 15-18 

tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka 

peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 9 

tahun atau pendidikan kesetaraan.maka data anak tersebut 

akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja 

dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk 

mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak. Apabila 

anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut anak jalanan 

dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup 

                                                           
37 Ibid.,8-9.   
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lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan 

disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di 

tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program 

Kesejahteraan Sosial Anak.  

d.  Besaran Bantuan 

    Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi 

dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang 

diberikan kepada RTM. Besaran bantuan PKH pada setiap 

komponen berbeda. Besaran bantuan untuk setiap RTM 

peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang disajikan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Besaran Bantuan Komponen PKH 

NO Komponen Bantuan  Indeks Bantuan 

1. Bantuan Ibu hamil                   Rp. 2.400.000,- 

2. Bantuan Anak usia dini Rp. 2.400.000,- 

3. Bantuan Peserta Pendidikan serta 

SD/ Sederajat 

Rp. 900.000,- 

4. Bantuan Peserta Pendidikan serta 

SMP/ Sederajat 

Rp. 1.500.000,- 

 

5. Bantuan Peserta Pendidikan serta 

SMA/ Sederajat 

Rp. 2.000.000,- 

6. Bantuan Penyandang Disabilitas 

berat    

Rp. 2.400.000,-` 

7. Bantuan lanjut usia 70 tahun 

keatas 

Rp. 2.400.000,- 

Sumber data: Keputusan Dinas Sosial RI 

 

  Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besaran 

bantuan setiap komponen berbeda-beda. Apabila besaran 

bantuan yang diterima RTM melebihi batas maksimum atau 

dalam satu anggota keluarga memiliki lebih dari 4 komponen 

penerima bantuan, maka bantuan yang diberikan adalah hanya 

4 komponen yang menerima bantuan. Selain itu ada bantuan 

tetap untuk setiap keluarga, bantuan ini hanya diberikan pada 
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tahap pertama setiap tahun. Dana bantuan tersebut dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Reguler  : Rp.     550.000,- / keluarga / tahun 

2. PKH AKSES   : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun 

 Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam 

satu keluarga. Dan Indeks dan faktor penimbang Bantuan 

Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun : 

1. Kategori Ibu Hamil/Nifas  : Rp. 3.000.000,- 

2. Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun : Rp. 3.000.000,- 

3. Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat : Rp. 900.000,- 

4. Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat:Rp. 1.500.000,- 

5. Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat:Rp. 2.000.000,- 

6. Kategori Penyandang Disabilitas berat : Rp. 2.400.000, 

7. Kategori Lanjut Usia     : Rp. 2.400.000,- 

  Pada era pandemi Covid-19 ini, pemerintah juga 

menambahkan bantuan yaitu berupa tunjangan di hari Raya 

sebesar Rp. 500.000, Pembayaran bantuan dilakukan empat 

kali dalam satu tahun yang dijadwalkan untuk dilakukan pada 

tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua April, tahap 

ketiga Juli, dan tahap keempat Oktober. Hal ini  merupakan 

ketentuan dari pemerintah pusat. Jadwal pembayaran pada 

masing-masing kecamatan yang diputuskan oleh Unit 

Pengelola Program Keluarga Harapan (UPKH) 

Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan lembaga 

pembayaran.
38

 

 

C. Konsep Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan 

  Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari 

jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehinga dia 

memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara 

lahiriah maupun batiniah. Menurut UU Republik Indonesia 

                                                           
38 Kalender Program Keluarga Harapan (PKH) 2021. 
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No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bahwa 

kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup 

layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 

melaksanakan fungsi sosialnya.
39

 

  Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk 

berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi 

kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang 

serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga 

dengan masyarakat dan lingkungan. Menurut BAPPENAS, 

status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi 

pengeluaran rumah tangga. Dimana rumah tangga dikatakan 

sejahtera apabila proporsi pengeluaran kebutuhan pokok 

sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaranuntuk 

kebutuhan bukan pokok.
40

 

   Menurut BKKBN Kesejahteraan keluarga adalah 

suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua 

kebutuhan: fisik materil, mental spiritual dan sosial yang 

memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan 

lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh 

kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan 

untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap 

dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.
41

 

2. Tujuan Kesejahteraan  

   Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, 

melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud 

untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun 

masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah 

penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola 

                                                           
39Amirus Sodiq, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.(Jurnal 

EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015). 
40 Badrudin, Rudy, Ekonomi Otonomi Daerah, Yogyakarta: UPP STIM 

YKPM, 2012 
41 Intan Indra Nataila, Kajian Tingkat Kesejahteraan,(FKIP UMP, 2016) 

Hlm. 6. 
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masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk 

memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial.
42

 

  Sedangkan menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial 

mempunyai tujuan:
43

 

a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti 

tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, 

perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial 

yang hrmonis dengan lingkungannya.  

b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya 

dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan 

menggali sumbersumber, meningkatkan, dan 

mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. 

3. Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam 

   Al-Qur‟an menggunakan beberapa istilah yang berarti 

kesejahteraan. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan 

maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep 

kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah “al-falah” 

yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia 

ini. Kesejahteraan bagi semua umat merupakan suatu tujuan 

pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab 

kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai 

melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan 

rohani dari personalitas manusia.
44

  

   Di dalam al-Qur‟an, masyarakat yang sejahtera 

dinamakan almuflihun, yang Secara harfiah berarti orang-

orang yang beruntung. Indikator masyarakat yang Sejahtera 

(al-muflihun), yaitu mereka yang beriman kepada gaib, 

melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang 

Kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman 

kepada (al-Qur‟an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) 

dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan kepadamu 

(Muhammad) dan (kitab-kitab) yang telah diturunkan sebelum 

                                                           
42  Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial, h. 37. 
43  Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, h. 10. 
44  M. Umer Chapra, Islam Pembangunan Ekonomi, Jakarta : Gema Insani 

Press, 2000, h. 6.   
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engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah 

yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah 

orang-orang yang beruntung, (meraih kesejahteraan dunia dan 

akhirat). Sebagaimana dalam al-Qur‟an (QS. Al-Baqarah : 4-

5) :
45

 

َِْزَل اِ  آ اُ ًَ ٌَ تِ ْٕ ٍَ ُْٚؤِيُُ ْٚ ِخَسِج ُْْى َٔ انَِّر تِاَْلٰ َٔ ٍْ قَْثهَِك ۚ  َِْزَل ِي َيآ اُ َٔ َْٛك  نَ

 ََ ْٕ ُ قُِ ْٕ ِٓىۡ ُٚ تِّ ٍۡ زَّ ٌَ   أُٰنٓٮ َِك َػٰهٗ ًُْدٖ يِّ ٕۡ ۡفهُِح ًُ أُٰنٓٮ َِك ُُْى اۡن َٔ  
 

Artinya: “dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) 

yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah 

diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 

(kehidupan) akhirat. 

  Islam mengakui kesejahteraan individu dan 

kesejahteraan social masyarakat yang saling melengkapi satu 

dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan 

antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba 

meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan 

bersama. Bersumber dari pandangan Islam melahirkan nilai-

nilai dasar dalam ekonomi yakni:
46

 

1.) Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. 

2.) Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan 

alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap 

pelaku ekonomi memliki tanggung jawab untuk 

berprilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung 

jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok 

tertentu saja.  

3.) Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di 

masyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan 

                                                           
45  Asep Usman Ismail, Al-Qur‟an dan Kesejahteraan Sosial, h. 2.   
46  Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, 

Yogyakarta :Pustaka 

Pelajar, 2013, h. 63. 
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yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam 

tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga 

menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

  

  Ada tiga kebutuhan dasar yang mengantarkan 

manusia terus meningkatkan kesejahteraan dalam hidup dan 

berusaha untuk menjaga kelangsungan eksistensi manusia di 

dunia ini, yaitu : Kebutuhan Dharuriyyat adalah tingkat 

kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan 

primer. Kebutuhan Hajiyyat ialah kebutuhan-kebutuhan 

sekunder, dimana tidak terwujudkan keperluan ini tidak 

sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami 

kesulitan dan kesukaran bahkan mungkin berkepanjangan, 

tetapi tidak sampai ke tingkat menyebabkan kepunahan atau 

sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan 

dharuriyyah dengan hajiyyat adalah pengaruhnya kepada 

keberadaan manusia. Namun demikian, keberadaannya 

dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta 

menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan 

mukallaf. Kebutuhan Tahsiniyyat adalah (tersier) yaitu semua 

keperluan danperlindungan yang diperlukan agar kehidupan 

menjadi nyaman dan lebi nyaman lagi, mudah dan lebih 

mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. 

Dengan istilah lain adalah keperluan yang dibutuhkan 

manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, 

kenyamanan, kelapangan.
47

 

   Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu 

masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 

lima tujuan dasar yaitu agama (ad-din), hidup atau jiwa (nafs), 

keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal) 

dan intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai 

                                                           
47 Muhammad Akbar, Abdurahman, Sandy Rizki Febria, Tinjauan Konsep 

Dharuriyyat, Hajiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN 

Syariah Kantor Cabang Kota Bandung, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas 

Syariah, Universitas Islam Bandung, h. 747,  
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tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-

din wa al-dunya)”. 

  Konsep kesejahteraan sosial menurut perspektif 

ekonomi Islam didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam 

dalam memandang segala aspek kehidupan termasuk tentang 

kesejahteraan sosial. Berdasarkan pandangan Islam rumusan 

kesejahteraan sosial mencakup: 

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang. Artinya 

kesejahteraan ini mencakup dimensi materiil maupun 

spiritual serta mencakup individu maupun sosial.  

b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia 

tidak hanya hidup di dunia saja tetapi juga di akhirat. 

Istilah umum yang banyak digunakan untuk 

menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara 

materiil-spiritual pada kehidupan dunia maupun akhirat 

dalam bingkai ajaran Islam adalah falah. Dalam pengertian 

sederhana falah adalah kemuliaan dan kemenangan hidup. 

    Dengan demikian kesejahteraan sosial dalam 

perspektif Islam adalah tentang bagaimana hubungan ajaran 

agama dengan kehidupan umat. Atas dasar perspektif tersebut, 

maka istilah kesejahteraan umat, menyangkut gambaran 

atmosfir keagamaan yakni dari sisi hubungan ajaran agama 

dengan kehidupan umat dalam hal ini hubungan ajaran Islam 

dengan umat Islam. Kesejahteraan umat dapat dilihat dari sisi 

manusia sebagai komunitas keagamaan yang memiliki 

kebutuhan-kebutuhan sosial ekonomi dan politik dalam arti 

sebagai manusia dalam melakukan interaksi dengan 

lingkungan sosialnya pada satu sisi dan penciptaan hubungan 

dengan Tuhan sebagai konsekuensi sebagai makhluk yang 

beragama.
48

 

 

 

                                                           
48 Maltuf Fitri, Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan 

Kesejahteraan Umat, Economica: Jurnal Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang – 

Volume 8, Nomor 1 (2017): h. 158 

http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830. 
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D. Kemiskinan 

1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan 

secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar 

rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini 

ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, 

maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah bukan 

saja berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan dasar, akan 

tetapi berdampak pada ketidakmampuan memenuhi standar 

hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan 

standar pendidikan.
49

 

   Menurut Kurniawan kemiskinan adalah apabila 

pendapatan suatu komunitas berada dibawah satu garis 

kemiskinan tertentu. Kemiskinan juga berarti kekurangan 

kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, 

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan masyarakat yang layak. Definisi lainnya 

yang biasa digunakan menurut European Union bahwa 

kemiskinan sebagai kondisi seseorang dengan sumberdaya 

(material, sosial dan budaya) yang sangat terbatas 

(Anonymous tahun depan). 

   Menurut Soerjono Soekanto, miskin merupakan suatu 

keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memeliharanya 

dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya 

dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik 

dalam kelompoknya tersebut. Sementara itu, Parsudi Suparlan 

menjelaskan bahwa masyarakat miskin adalah sekelompok 

manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak 

dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga 

kehidupan mereka serba kekurangan.
50

 Berdasarkan pendapat 

tersebut mengenai kemiskinan maka dapat dipahami bahwa 

                                                           
49 Mudrajat Kuncoro, Ekonomika Pembangunan,Teori, Masalah dan 

KebijakanKartiawati,”Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Ditinjau Dari 

Persepktif Ekonomi Islam”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Inten,2017),28. 
50  Asep Usman Ismail, Al-Qur‟an dan Kesejahteraan Sosial, h. 42. 
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kemiskinan yaitu ketidakmampuan seseorang atau 

sekelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan  

  Menurut Chambers dalam Nasikun, kemiskinan dapat 

dibagi dalam empat bentuk, yaitu:
51

 

a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya berada di bawah 

garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk 

pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang 

diperlukan untuk boisa hidup dan bekerja.  

b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh 

kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh 

masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada 

pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya 

telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada 

dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.  

c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap 

seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan 

oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha 

memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak 

kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.  

d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan 

karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi 

dalam suatu sistem social budaya dan sosial politik yang 

tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi kerap 

menyebabkan suburnya kemiskinan.  

3. Penyebab Kemiskinan 

 faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat 

dari segi mentalitas adalah sebagai berikut: 

a. Adh-dha‟if, yakni keadaan diri seseorang yang diliputi 

kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, 

lemah fisik, dan lemah keterampilan, sehingga tidak 

                                                           
51  Ali Khomsan dkk., Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang 

Miskin, h. 3-4. 
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sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau 

khalifah Allah di bumi.  

b. Al-khauf, yakni keadaan jiwa seseorang yang diselimuti 

oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak 

memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, 

berdagang, atau menjadi tukang, karena tidak berani 

mengambil risiko gagal, rugi atau kehilangan modal.  

c. Al-kaslan, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi 

oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu 

dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya 

dengan optimal.  

d.  Al-bakhil, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi 

oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini 

menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi 

tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran 

air yang tersumbat. 

4. Program Penanggulangan Kemiskinan 

Untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan 

Perpes No. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan 

Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan 

angka kemiskinan melalui Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah koordinasi 

Wakil Presiden RI, telah mengklasifikasikan kebijakan dalam 

tiga kelompok (cluster) yaitu sebagai berikut:
52

 

1. Klaster I merupakan kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial 

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, 

pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup 

masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar 

ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan 

masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti 

pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan 

pendidikan. Mekanisme pelaksanaan program bersifat 

                                                           
52TNP2K, Program Penanggulangan Kemiskinan, tersedia di: 

http://www.tnp2k.go.id/ (diakses pada 24 Maret 2021). 

http://www.tnp2k.go.id/
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langsung dan klasifikasi program ini meliputi program 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras 

untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).  

2. Klaster II merupakan kelompok program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. Kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat 

merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses 

penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat 

miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang 

dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan 

pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini 

dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran 

terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan 

sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong 

masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang 

lebih luas terutama dalam proses pembangunan di 

daerah. Jenis program klaster II ini adalah PNPM 

Mandiri.  

3. Klaster III merupakan kelompok program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro dan kecil. Program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan 

untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi 

pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting 

dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-

luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha 

dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program pada 

klaster III ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

 Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya 

keseriusan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dengan 

memberikan program-program penanggulangan 

kemiskinan.Salah satu program pengentasan kemiskinan 

yang diberikan oleh pemerintah adalah PKH yang berupa 
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tuan tunai bersyarat yang ditujukan oleh Rumah Tangga 

Miskin (RTM). 

5. Kemiskinan Dalam Pandangan Islam 

 Dilihat dari segi kebahasaan istilah miskin berasal 

kata kerja sakana, yang akar hurufnya terdiri atas sin-kaf-nun. 

Perkataan sakana mengandung arti diam, tetap, jumud, dan 

statis. Ar-Raghib al-Ashfahani mendefinisikan miskin 

sebagai seorang yang tidak memiliki sesuatu apapun. Oleh 

sebab itu,makna yang terkandung di dalam perkataan miskin 

lebih rendah dibandingkan dengan makna yang tersirat pada 

perkataan fakir.
53

 

 Berdasarkan pandangan para imam mazhab fiqih, KH. 

Ali Yafie menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang 

yang memiliki harta atau memiliki pekerjaan atau memiliki 

keduanya, tetapi harta atau hasil dari pekerjaannya itu hanya 

mencukupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya. 

Sementara itu, menurutnya orang fakir adalah orang yang 

tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan, 

tetapi penghasilannya hanya mencukupi kurang dari seperdua 

dari kebutuhan pokoknya . 

 Wibisono sebagaimana dikutip oleh Sri Budi Cantika 

Yuli, mengatakan bahwa strategi pengentasan kemiskinan 

Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan 

publik yang dapat dijadikan panduan bagi program 

pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan 

kerja yaitu:  

a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi 

manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth). Islam 

mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama; 

pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. 

Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan 

inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan 

stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama 

                                                           
53  Asep Usman Ismail, Al-Qur‟an dan Kesejahteraan Sosial, h. 38-39. 
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Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi 

produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis.  

b. Islam mendorong penciptaan anggaran Negara yang 

memihak kepada kepentingan rakyat banyak (pro-poor 

budgeting). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip 

utama dalam mencapai pro-poor budgeting yaitu: 

disiplin fiscal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang 

baik, dan penggunaan anggaran Negara sepenuhnya 

untuk kepentingan publik.   

c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang 

member manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor 

infrastructure). Islam mendorong pembangunan 

infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif 

dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi 

perekonomian.  

d. Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar 

yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public 

services). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang 

mendapat perhatian Islam secara serius: birokrasi, 

pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi 

adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk 

kepentingan diri sendiri atau golongan.  

e. Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi 

pendapatan yang memihak rakyat miskin (pro-poor 

income distribution). Terdapat tiga instrumen utama 

dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan 

kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan 

qardul hasan, infak dan wakaf. Jika dilihat dari 

penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa Islam 

sangat memperhatikan berbagai hal yang dapat 

mempengaruhi kehidupan untuk dapat hidup layak dan 

terhindar dari kemiskinan, perhatian tersebut dapat 

terlihat baik secara individu, kelompok/masyarakat 

maupun di bidang pemerintahan. Dalam Islam 

pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan 
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kemiskinan pada daerah yang dipimpin sebagaimana 

dijelaskan dalam QS Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut: 

َو  ٕۡ ٌَ نَِٛقُ َزا ۡٛ ًِ اۡن َٔ َزۡنَُا َيَؼُُٓى اۡنِكٰتَة  َۡ اَ َٔ ِت  ُٰ نَـقَۡد اَۡزَصۡهَُا ُزُصهََُا تِاۡنثَِّٛ

َيَُافُِغ نِهَُّاِس  ۚانَُّاُس تِاۡنقِۡضطِ  َّٔ ٌد  ۡٚ ِد ََ ِّ تَۡاٌس  ۡٛ َد فِ ۡٚ َزۡنَُا اۡنَحـِد َۡ اَ َٔ  

ةِ  ۡٛ ّٗ تِاۡنَغ َٔ ُزُصهَ  ِٗ ُصُس ُۡ َّٚ ٍۡ ُ َي نَِٛـۡؼهََى ّللّاٰ زٌ  ؕ َٔ ۡٚ ٖ  َػِز ِٕ َ قَ
ٌَّ ّللّاٰ   اِ

 

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-

rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata 

dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan 

neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan 

keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya 

terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat 

bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi 

itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong 

(agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak 

dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha 

Perkasa. 

  Pada surat Al-Hadid ayat 25, dapat dipahami bahwa 

pemerintah haruslah amanah dan adil untuk mensejahterakan 

Negara yang ia pimpin. Komitmen Islam yang besar 

terhadap persaudaraan dan keadilan menuntut pada 

terpenuhinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan 

dasar, pendidikan dan kesehatan. 
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